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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság új uniós, foglalkoztatási célú mikrofinanszírozási eszközre (Progress 
mikrofinanszírozási eszköz) tesz javaslatot annak érdekében, hogy esélyt adjon a 
munkanélkülieknek az újrakezdésre, és megnyissa a vállalkozáshoz vezető utat Európa 
néhány leghátrányosabb helyzetű csoportja – többek között a fiatalok – előtt. Ez az új 
hitellehetőség a jelenlegi, hitelszűke jellemezte környezetben bővíti az új vállalkozók számára 
elérhető célzott pénzügyi támogatások kínálatát.

A Progress mikrofinanszírozási eszköz kockázatmegosztási eszközökkel, valamint külső és 
saját forrásból történő finanszírozással bővíti a többi közösségi programot. Támaszkodik a 
nemzetközi pénzintézetek tapasztalataira;például az EBB-csoportéra (Európai Beruházási 
Bank és Európai Beruházási Alap). A közös irányításról szóló megállapodás alapján a 
nemzetközi pénzintézetek az Európai Unió egészében további segítséget nyújtanak a 
mikrofinanszírozást biztosító banki és nem banki szereplők támogatásával.

Az előadó egyetért a bizottsági javaslat megközelítésével. A javaslat bővítené a lehetőségeket 
azok számára, akik az EU-ban vállalkozásokat kívánnak indítani. Az EU-ban potenciális piaci 
rés van a mikrohitel iránti kereslet és kínálat vonatkozásában. A mikrohitelt nyújtók 
finanszírozásának támogatása elősegítené, hogy ez a tevékenység fenntarthatóvá váljon, 
valamint képessé tenné őket arra, hogy a mikrohiteleket igénylők növekvő szükségleteit 
kielégítsék. A javaslat fellendíthetné a kisebb méretű beruházásokat és esélyt adna a 
mikrovállalkozások számára a növekedésre. Előremutató az is, hogy a javaslat azokat a 
csoportokat célozza meg, amelyek nehezen találnak hitellehetőségeket üzleti elgondolásaik 
számára.

Az előadó hangsúlyozza e javaslat mielőbbi elfogadásának sürgősségét annak érdekében, 
hogy az a jelenlegi válsághelyzetben fejthesse ki hatását. Kiemeli annak fontosságát, hogy az 
eszköz számára kialakított finanszírozást hatékonyan és költséghatékony módon használják 
ki, és hogy a hiteleket igénylőkre ne háruljanak további adminisztratív terhek.

A javasolt költségvetési tétel ebben a szakaszban elegendő az eszköz számára. Nincs szükség 
több közösségi költségvetésből történő finanszírozásra.

Aggályok merülnek fel a kezdeményezés alkalmazási körét illetően. Ezért az előadó azt 
javasolja, hogy – a Bizottság javaslata alapján – legalábbis a mikrohitel és a mikrovállalkozás 
fogalommeghatározásait vegyék bele a jogi szövegbe. Ezenkívül véleménye szerint terhes 
lehet a pénzügyi közvetítők számára a jelentéstétel tekintetében, és ami ennél még fontosabb, 
hogy korlátok közé szoríthatja potenciális ügyfélbázisukat az, ha az alkalmazási kört a 
munkájukat éppen elvesztett személyeket stb. alkalmazó mikrovállalkozásokra korlátozzák; 
azzal a lefelé mutató kockázattal is jár, hogy a helyi mikrofinanszírozók nem hajlandók az 
EKB-val és más pénzügyi intézményekkel társulni, és ez a kezdeményezés alacsony mértékű 
kihasználását eredményezi. Ezért a határozat 2. cikkét szeretnénk kiegészíteni a „beleértve 
azokat” kifejezéssel, amely a kezdeményezés társadalmi dimenzióját teremti meg.

Lényeges, hogy a program hitelekre elkülönített pénzösszegeit komoly üzleti elgondolásokon 
alapuló beruházásokra használják fel. A hitelt nem lehet szociális jóléti juttatásokra vagy 
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fogyasztási célokra fordítani. Az előadó hangsúlyozza, hogy a program célcsoportjában 
szereplő vállalatoknak komoly üzleti tervvel kell rendelkezniük. Ezért javasolja, hogy a 
szövegbe fogalmazzák bele azt az elvárást, hogy a hitelkérelmezők dolgozzanak ki üzleti 
tervet.

A vélemény hangsúlyozza a pénzügyi intézmények értékelésének, kockázatértékelési és 
kockázatellenőrzési eljárásai vizsgálatának fontosságát. Kiemeli annak szükségességét, hogy 
a hitel biztosítói felelős hitelezést folytassanak.

Az előadó szeretné nyomatékosítani annak fontosságát, hogy kockázatellenőrzési 
mechanizmus kiépítésével elkerüljék a csalást és a korrupciót.

Az előadó felhívja a figyelmet a marketing fontosságára a program sikere érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Fogalommeghatározások

1. E határozat alkalmazásában az alábbi 
fogalommeghatározásokat kell 
alkalmazni:
a) a „mikrohitel” 25 000 EUR alatti 
összegű hitel;
b) a „mikrovállalkozás” olyan vállalkozás, 
amely kevesebb, mint 10 személyt 
foglalkoztat, beleértve az önálló 
vállalkozókat, és amelynek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja 
meg a 2 millió EUR-t;
c) a „személy” természetes személy.

Or. en
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Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szociális gazdaságban működő olyan
mikrovállalkozások, amelyek 
munkanélkülivé vált vagy hátrányos
helyzetű embereket, többek között 
fiatalokat alkalmaznak.

c) a mikrovállalkozások, ideértve a 
szociális gazdaságban működőket,
amelyek olyan személyeket alkalmaznak, 
akik munkanélkülivé váltak, vagy akiket 
ez a veszély fenyeget, vagy akik hátrányos
helyzetűek, többek között a fiatalokat.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A mikrohitelre pályázó 
magánszemélyek és mikrovállalkozások 
üzleti tervet készítenek annak érdekében, 
hogy e határozat alapján mikrohitelre 
jogosultak legyenek.

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az e határozat alapján mikrohitelt 
nyújtó állami vagy magánszervek 
betartják a felelős hitelezés alapelveit, és 
ezzel különösen elkerülik a 
magánszemélyek és vállalkozások túlzott 
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eladósodását.

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetek éves végrehajtási 
jelentéseket nyújtanak be a Bizottságnak,
amelyek a pénzügyi végrehajtás, a 
finanszírozásnak az ágazatok és a 
kedvezményezettek típusai közötti 
megoszlása, a benyújtott kérelmek, a 
megkötött szerződések, a finanszírozott 
fellépések, az eredmények és –
amennyiben lehetséges – a hatás 
szempontjából írják le a támogatott 
tevékenységeket.

(1) Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetek éves végrehajtási 
jelentéseket nyújtanak be a Bizottságnak, 
amelyek a pénzügyi végrehajtás, a 
finanszírozásnak az ágazatok és a 
kedvezményezettek típusai közötti 
megoszlása, a benyújtott kérelmek, a 
megkötött szerződések, a finanszírozott 
fellépések, az eredmények és a hatás 
szempontjából írják le a támogatott 
tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Először 2011-ban, és minden év 
december 31-je előtt a Bizottság a 
mennyiségi és minőségi szempontokra 
egyaránt kitérő jelentést terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé az e rendelet 
alapján az előző évben végzett 
tevékenységekről. Az 1. bekezdésben 
említett végrehajtási jelentések szolgálnak 
az éves jelentés alapjául, amely főként az 
elért eredményekre összpontosít, és többek 
között a benyújtott kérelmekről, a 

(2) Először 2011-ben, de a határozat 
hatálybalépését követő tizenkét hónapon 
belül, és minden év december 31-je előtt a 
Bizottság a mennyiségi és minőségi 
szempontokra egyaránt kitérő jelentést 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé az e rendelet alapján az előző évben 
végzett tevékenységekről. Az 1. 
bekezdésben említett végrehajtási 
jelentések szolgálnak az éves jelentés 
alapjául, amely főként az elért 
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megkötött szerződésekről, a finanszírozott 
fellépésekről, valamint arról tartalmaz 
információkat, hogy miként egészítik ki a 
többi közösségi fellépést, nevezetesen az 
ESZA-t.

eredményekre összpontosít, és többek 
között a benyújtott kérelmekről, a 
megkötött szerződésekről, a finanszírozott 
fellépésekről, valamint arról tartalmaz 
információkat, hogy miként egészítik ki a 
többi közösségi fellépést, nevezetesen az 
ESZA-t.

Or. en

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság saját kezdeményezésére és 
az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetekkel szorosan 
együttműködve elvégzi az időközi és a 
záró értékelést. Az időközi értékelést az 
eszköz elindítása után négy évvel, a záró 
értékelést pedig az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett nemzetközi 
pénzintézeteknek adott felhatalmazás 
lejárata után legkésőbb egy évvel kell 
elvégezni. A záró értékelés során 
különösen azt kell vizsgálni, hogy az 
eszköz egésze milyen mértékben 
valósította meg célkitűzéseit.

(1) A Bizottság saját kezdeményezésére és 
az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetekkel szorosan 
együttműködve elvégzi az időközi és a 
záró értékelést. Az időközi értékelést az 
eszköz elindítása után három évvel, a záró 
értékelést pedig az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett nemzetközi 
pénzintézeteknek adott felhatalmazás 
lejárata után legkésőbb egy évvel kell 
elvégezni. A záró értékelés során 
különösen azt kell vizsgálni, hogy az 
eszköz egésze milyen mértékben 
valósította meg célkitűzéseit.

Or. en


