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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija siūlo nustatyti naują ES mikrofinansų priemonę užimtumui skatinti (mikrofinansų 
priemonę Progress), kad nedirbantiems asmenims būtų suteikta galimybė pradėti dirbti ir 
sudarytos sąlygos labiausiai socialiai remtinų grupių Europoje, įskaitant jaunimą, verslumui.
Šiuo metu taikant griežtesnes kreditų teikimo sąlygas, šia nauja priemone bus papildyta 
tikslinės finansinės paramos naujiems verslininkams pasiūla.

Mikrofinansų priemonė Progress papildys kitas Bendrijos programas, siūlydama rizikos 
pasidalijimo priemones ir finansuodama skolas ir nuosavą kapitalą. Įgyvendinant priemonę 
bus pasinaudota tarptautinių finansų institucijų patirtimi, pvz., EIB grupės (Europos 
investicijų banko ir Europos investicijų fondo) patirtimi. Bendro valdymo pagrindu 
tarptautinės finansų institucijos teiks kitą paramos dalį, remdamos mikrofinansus skiriančius 
bankus ir kitas įstaigas visoje Europos Sąjungoje.

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymo metodui. Pasiūlyme numatytos didesnės 
galimybės tiems, kas nori pradėti verslą visoje ES. Egzistuoja potenciali rinkos spraga 
atsižvelgiant į mikrokreditų pasiūlą ir paklausą ES. Teikiant paramą mikrokreditų teikėjų 
finansavimui ši veikla galėtų tapti tvari ir jiems būtų sudarytos sąlygos patenkinti didėjantį 
mikrokreditų gavėjų poreikį. Pasiūlymas galėtų supaprastinti nedidelio masto investicijas ir 
suteikti galimybę mikroįmonėms augti. Taip pat teigiamas aspektas yra tai, kad pasiūlymas 
nukreiptas į tas grupes, kurioms kyla sunkumų rasti savo verslo idėjų finansavimo gaunant 
kreditą galimybių.

Nuomonės referentas pabrėžia, kad šį pasiūlymą reikia priimti kuo greičiau, kad jis turėtų 
poveikį dabartinės krizės metu. Nuomonės referentas pabrėžia, kad ypač svarbu priemonei 
numatytas lėšas naudoti veiksmingai ir rentabiliai ir kad negali būti papildomos 
administracinės naštos tiems, kas teikia paraiškas paskolai gauti.

Lėšų priemonei pagal siūlomą biudžeto eilutę šiuo metu pakanka. Nėra būtina skirti daugiau 
ES biudžeto lėšų.

Vis dėlto kyla tam tikras susirūpinimas dėl iniciatyvos apimties. Todėl nuomonės referentas 
siūlo bent įtraukti mikrokreditų ir mikroįmonių apibrėžtis (kaip siūlo Komisija) į teisinį 
tekstą. Nuomonės referentas taip pat mano, kad apribojant apimtį tik tomis mikroįmonėmis, 
kuriose dirba ką tik darbą praradę ir pan. asmenys, gali būti apsunkinamas finansinių 
tarpininkų darbas, susijęs su ataskaitų rengimu, ir, o tai dar svarbiau, gali būti apribota jų 
galima klientų bazė; be to, kiltų pavojus, kad vietos mikrofinansų paslaugų teikėjai nebūtų 
pasirengę bendradarbiauti su EIB ir kitomis finansų institucijomis ir iniciatyva būtų taikoma 
tik nedideliu mastu. Todėl mes norime į sprendimo 2 straipsnį įtraukti „įskaitant socialinės 
ekonomikos mikroįmones“, nes tai iniciatyvai vis dar suteikia socialinę dimensiją.

Svarbu, kad bet kokios programos lėšos, skirtos paskoloms, būtų naudojamos investicijoms, 
kurios paremtos rimtomis verslo idėjomis. Kreditas neturėtų būti naudojamas socialinei 
paramai teikti ar vartojimui. Nuomonės referentas pabrėžia, kad programos tikslinės grupės 
įmonės turi turėti rimtą verslo planą. Todėl jis siūlo įtraukti reikalavimą kredito gavėjams 
parengti verslo planą.
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Nuomonėje pabrėžiama finansų institucijų ir jų rizikos vertinimo ir rizikos kontrolės 
procedūrų įvertinimo svarba. Joje taip pat pabrėžiama, kad svarbu, jog kreditų teikėjai 
skolintų atsakingai.

Nuomonės referentas nori pabrėžti, kad ypač svarbu užkirsti kelią sukčiavimui ir korupcijai 
sukuriant rizikos kontrolės mechanizmą.

Nuomonės referentas pabrėžia, kad siekiant sėkmingo programos įgyvendinimo svarbi 
rinkodara.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Sąvokų apibrėžtys

1. Šiame sprendime vartojamos šios 
sąvokų apibrėžtys:
a) mikrokreditas – mažesnė negu 25 000 
EUR paskola;
b) mikroįmonė – įmonė, kurioje įskaitant 
savarankiškai dirbančius asmenis dirba 
mažiau negu 10 asmenų ir kurios metinė 
apyvarta ir (arba) metinis balansas 
neviršija 2 mln. EUR;
c) asmuo – fizinis asmuo.

Or. en



PA\790329LT.doc 5/7 PE428.207v01-00

LT

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) socialinės ekonomikos mikroįmonėms, 
kuriose dirba darbo netekę asmenys arba 
socialiai remtini asmenys, įskaitant 
jaunimą.

(c) mikroįmonėms, įskaitant socialinės 
ekonomikos mikroįmones, kuriose dirba 
darbo netekę asmenys arba asmenys, 
kuriems kyla pavojus netekti darbo, arba 
socialiai remtini asmenys, įskaitant 
jaunimą.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Asmenys ir mikroįmonės, kurios siekia 
gauti mikrokreditą, parengia verslo planą, 
kad pagal šį sprendimą atitiktų norintiems 
gauti mikrokreditą taikomus 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Viešosios ir privačios įstaigos, 
teikiančios mikrokreditus pagal šį 
sprendimą, vadovaujasi atsakingo 
skolinimo principais ir ypač užkerta kelią 
per dideliam asmenų ir įmonių 
įsiskolinimui.



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

LT

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gauna 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų tarptautinių finansinių institucijų 
metines įgyvendinimo ataskaitas, kuriose 
nurodoma finansiškai remiama veikla, lėšų 
paskirstymas pagal paramos gavėjų veiklos 
sritis ir rūšį, gautos paraiškos, sudarytos 
sutartys, finansuoti veiksmai, gauti 
rezultatai ir, jei įmanoma, nustatytas 
poveikis.

1. Komisija gauna 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų tarptautinių finansinių institucijų 
metines įgyvendinimo ataskaitas, kuriose 
nurodoma finansiškai remiama veikla, lėšų 
paskirstymas pagal paramos gavėjų veiklos 
sritis ir rūšį, gautos paraiškos, sudarytos 
sutartys, finansuoti veiksmai, gauti 
rezultatai ir nustatytas poveikis.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmą kartą 2011 m. ir kasmet ne vėliau 
kaip gruodžio 31 d. Komisija teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai kiekybinę 
ir kokybinę praėjusiais metais pagal šį 
sprendimą vykdytos veiklos metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita rengiama 
remiantis 1 dalyje nurodytomis 
įgyvendinimo ataskaitomis, o didžiausias 
dėmesys joje skiriamas gautiems 
rezultatams; ataskaitoje privalu pateikti 
informaciją apie gautas paraiškas, 
sudarytas sutartis, finansuotus veiksmus ir 
jų papildomumą su kitomis Bendrijos 
priemonėmis, visų pirma su parama iš ESF.

2. Pirmą kartą 2011 m., bet ne vėliau kaip 
12 mėnesių po šio sprendimo įsigaliojimo,
ir kasmet ne vėliau kaip gruodžio 31 d.
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai kiekybinę ir kokybinę praėjusiais 
metais pagal šį sprendimą vykdytos veiklos 
metinę ataskaitą. Metinė ataskaita 
rengiama remiantis 1 dalyje nurodytomis 
įgyvendinimo ataskaitomis, o didžiausias 
dėmesys joje skiriamas gautiems 
rezultatams; ataskaitoje privalu pateikti 
informaciją apie gautas paraiškas, 
sudarytas sutartis, finansuotus veiksmus ir 
jų papildomumą su kitomis Bendrijos 
priemonėmis, visų pirma su parama iš ESF.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis tarptautinėmis finansinėmis 
institucijomis atlieka tarpinį ir galutinį 
vertinimą. Tarpinis vertinimas baigiamas 
praėjus ketveriems metams nuo priemonės 
veiklos pradžios, galutinis vertinimas 
atliekamas praėjus mažiausiai vieneriems 
metams po 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms tarptautinėms finansinėms 
institucijoms suteiktų įgaliojimų pabaigos. 
Galutiniame vertinime visų pirma 
nagrinėjama, kaip priemone pasiekti jai 
nustatyti tikslai.

1. Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis tarptautinėmis finansinėmis 
institucijomis atlieka tarpinį ir galutinį 
vertinimą. Tarpinis vertinimas baigiamas 
praėjus trejiems metams nuo priemonės 
veiklos pradžios, galutinis vertinimas 
atliekamas praėjus mažiausiai vieneriems 
metams po 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms tarptautinėms finansinėms 
institucijoms suteiktų įgaliojimų pabaigos. 
Galutiniame vertinime visų pirma 
nagrinėjama, kaip priemone pasiekti jai 
nustatyti tikslai.

Or. en


