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ĪSS PAMATOJUMS

Komisija ierosina izveidot jaunu ES mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai 
(mikrofinansēšanas instruments „Progress”), lai radītu jaunas iespējas bezdarbniekiem un 
pavērtu ceļu uz uzņēmējdarbību Eiropas atsevišķām mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, 
tostarp jauniešiem. Pašreizējā situācijā, kad kredītlīdzekļu piedāvājums ir ierobežots, ar jauno 
instrumentu iespēju saņemt konkrētiem mērķiem paredzētu finansiālo atbalstu piedāvās arī 
iesācējiem uzņēmējiem.

Mikrofinansēšanas instruments „Progress” papildinās citas Kopienas programmas, piedāvājot 
riska dalīšanas instrumentus, kā arī parāda un pašu kapitāla finansēšanu. Tas tiks izveidots, 
izmantojot starptautisko finanšu iestāžu, piemēram, EIB grupas (Eiropas Investīciju bankas un 
Eiropas Investīciju fonda) gūto pieredzi. Pamatojoties uz vienošanos par kopīgu pārvaldību, 
starptautiskās finanšu iestādes nodrošinās turpmāku kredītresursu piesaisti, atbalstot 
mikrofinansējuma nodrošinātājus — gan bankas, gan citas finanšu iestādes — visā Eiropas 
Savienībā.

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumā pausto pieeju. Ar šo priekšlikumu visā ES tiks 
palielināta iespēja sākt uzņēmējdarbību tiem, kuri to vēlas. ES pastāv brīvs tirgus sektors 
attiecībā uz mikrokredītu pieprasījumu un piedāvājumu. Atbalstot mikrokredītu izsniedzēju 
finansēšanu, to darbība kļūtu ilgtspējīga un tie varētu apmierināt aizvien lielāko pieprasījumu 
pēc mikrokredītiem. Ar šo priekšlikumu varētu sekmēt mazapjoma ieguldījumus un sniegt 
mikrouzņēmumiem izaugsmes iespējas. Jānovērtē arī tas, ka šā priekšlikuma mērķgrupa ir 
personas, kurām ir grūtības saņemt aizdevumu uzņēmējdarbības sākšanai.

Referents uzsver, ka šis priekšlikums ir jāpieņem nekavējoties, lai to varētu piemērot 
pašreizējās krīzes laikā. Viņš norāda, cik svarīgi ir Instrumenta izveidei atvēlēto finansējumu 
izmantot lietderīgi un rentabli un lai, iesniedzot pieteikumu aizņēmuma saņemšanai, netiktu 
noteikti papildu administratīvie šķēršļi.

Šajā posmā Instrumentam atvēlētajā budžeta pozīcijā ierosinātie līdzekļi ir pietiekami. Lielāks 
finansējums no ES budžeta nav vajadzīgs.

Tomēr iniciatīvas darbības joma zināmā mērā vieš bažas. Tādēļ referents ierosina tiesību akta 
tekstā vismaz iekļaut jēdzienu „mikrokredīts” un „mikrouzņēmums” definīciju (saskaņā ar 
Komisijas priekšlikumu). Turklāt referents uzskata, ka darbības jomas ierobežošana, ietverot 
tikai mikrouzņēmumus, kuros strādā pašnodarbinātas personas, kuras zaudējušas darbu utt., 
finanšu starpniekiem varētu radīt grūtības saistībā ar pārskatu sagatavošanu, vai pat varētu 
ierobežot potenciālo klientu loku, radot risku, ka vietējie mikrofinansējuma nodrošinātāji 
varētu nevēlēties sadarboties ar EIB un citām finanšu iestādēm, kā rezultātā iniciatīva būtu 
mazefektīva. Tādēļ referents lēmuma 2. pantā vēlas iekļaut „tostarp”, saglabājot iniciatīvas 
sociālo dimensiju.

Ir būtiski, ka visa aizdevumu sniegšanai piešķirtā programmas nauda tiek izmantota 
ieguldījumiem rūpīgi apsvērtos uzņēmējdarbības projektos. Kredītus nedrīkst izmantot 
sociālās labklājības pabalstiem vai patēriņam. Referents uzsver, ka programmas mērķgrupā
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iekļautajiem uzņēmumiem jābūt rūpīgi izstrādātam uzņēmējdarbības plānam. Tādēļ viņš 
ierosina iekļaut noteikumu, ar ko aizdevuma ņēmējiem prasa izstrādāt uzņēmējdarbības plānu.

Atzinumā uzsvērts, cik svarīgi ir izvērtēt finanšu iestādes un to piemēroto riska novērtēšanas 
un riska kontroles procedūras. Tajā arī izcelts, ka kredītu izsniedzējiem jānodrošina atbildīga 
aizdevumu piešķiršana.

Referents vēlas uzsvērt, cik būtiski ir novērst krāpšanu un korupciju, ko var panākt, ieviešot 
riska kontroles mehānismu.

Referents norāda, ka ir svarīgi popularizēt programmu, lai tās realizācija būtu sekmīga.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo 
lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Definīcijas

1. Šajā lēmumā izmanto šādas definīcijas:
(a) „mikrokredīts” ir aizdevums, kura 
summa nepārsniedz EUR 25 000;
(b) „mikrouzņēmums” ir uzņēmums, kurā 
nodarbinātas ne vairāk kā 10 personas, 
tostarp pašnodarbinātas personas, un 
uzņēmuma gada apgrozījums un/vai gada 
bilances kopsumma nepārsniedz 
2 miljonus euro;
(c) „persona” ir fiziska persona.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sociālajā ekonomikā iesaistītiem 
mikrouzņēmumiem, kuros nodarbinātas 
personas, kas zaudējušas darbu, vai 
neaizsargātās personas, tostarp jaunieši.

(c) mikrouzņēmumiem, tostarp sociālajā 
ekonomikā iesaistītiem, kuros 
nodarbinātas personas, kas zaudējušas 
darbu vai kam tas draud, vai neaizsargātās 
personas, tostarp jaunieši.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Personas un mikrouzņēmumi, kuri 
piesakās mikrokredīta saņemšanai, 
iesniedz uzņēmējdarbības plānu, lai būtu 
tiesīgi saņemt mikrokredītu saskaņā ar šo 
lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Valsts un privātās iestādes, kuras 
saskaņā ar šo lēmumu izsniedz 
mikrokredītu, ievēro atbildīgas aizdevumu 
izsniegšanas principus, lai tādējādi jo 
īpaši novērstu fizisku personu un 
uzņēmumu pārmērīgas parādsaistības.
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Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija saņem šā lēmuma 5. panta 
2. punktā minēto starptautisko finanšu 
iestāžu sagatavotos ikgadējos īstenošanas 
ziņojumus, kuros izklāstīta atbalstīto 
darbību finansiālā īstenošana, finansējuma 
sadalījums pa nozarēm un pēc finansējuma 
saņēmēju veida, iesniegtie pieteikumi, 
noslēgtie līgumi, finansētās darbības, 
rezultāti un, ja iespējams, ietekme.

1. Komisija saņem šā lēmuma 5. panta 
2. punktā minēto starptautisko finanšu 
iestāžu sagatavotos ikgadējos īstenošanas 
ziņojumus, kuros izklāstīta atbalstīto 
darbību finansiālā īstenošana, finansējuma 
sadalījums pa nozarēm un pēc finansējuma 
saņēmēju veida, iesniegtie pieteikumi, 
noslēgtie līgumi, finansētās darbības, 
rezultāti un ietekme.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pirmo reizi 2011. gadā un 
katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
kvantitatīvu un kvalitatīvu gada pārskatu 
par darbībām, kas iepriekšējā gadā veiktas 
saskaņā ar šo lēmumu. Gada pārskatu 
sagatavo, izmantojot 1. punktā minētos 
īstenošanas ziņojumus, galvenokārt 
pievēršot uzmanību sasniegumiem, un tajā 
jo īpaši ir informācija par iesniegtajiem 
pieteikumiem, noslēgtajiem līgumiem, 
finansētajām darbībām, tostarp par 
papildināmību ar citiem Kopienas 
intervences pasākumiem un jo īpaši ar 
ESF.

2. Komisija pirmo reizi 2011. gadā, taču 
ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc šā lēmuma 
stāšanās spēkā, un katru gadu līdz 
31. decembrim iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei kvantitatīvu un 
kvalitatīvu gada pārskatu par darbībām, kas 
iepriekšējā gadā veiktas saskaņā ar šo 
lēmumu. Gada pārskatu sagatavo, 
izmantojot 1. punktā minētos īstenošanas 
ziņojumus, galvenokārt pievēršot 
uzmanību sasniegumiem, un tajā jo īpaši ir 
informācija par iesniegtajiem 
pieteikumiem, noslēgtajiem līgumiem, 
finansētajām darbībām, tostarp par 
papildināmību ar citiem Kopienas 
intervences pasākumiem un jo īpaši ar 
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ESF.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pēc savas iniciatīvas veic 
starpposma un nobeiguma novērtēšanu, 
cieši sadarbojoties ar 5. panta 2. punktā 
minētajām starptautiskajām finanšu 
iestādēm. Instrumenta starpposma 
novērtēšanu pabeidz četrus gadus pēc 
Instrumenta izveidošanas, bet galīgo 
novērtēšanu — ne vēlāk kā vienu gadu pēc 
tam, kad beidzies pilnvaru termiņš 5. panta 
2. punkta minētajām starptautiskām finanšu 
iestādēm. Turklāt nobeiguma novērtēšanā 
pārbauda, kādā mērā Instruments kopumā 
ir sasniedzis savus mērķus.

1. Komisija pēc savas iniciatīvas veic 
starpposma un nobeiguma novērtēšanu, 
cieši sadarbojoties ar 5. panta 2. punktā 
minētajām starptautiskajām finanšu 
iestādēm. Instrumenta starpposma 
novērtēšanu pabeidz trīs gadus pēc 
Instrumenta izveidošanas, bet galīgo 
novērtēšanu — ne vēlāk kā vienu gadu pēc 
tam, kad beidzies pilnvaru termiņš 5. panta 
2. punkta minētajām starptautiskām finanšu 
iestādēm. Turklāt nobeiguma novērtēšanā 
pārbauda, kādā mērā Instruments kopumā 
ir sasniedzis savus mērķus.

Or. en


