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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja przedstawiła propozycję nowego instrumentu mikrofinansowego UE na rzecz 
zatrudnienia (Instrument Mikrofinansowy Progress) w celu umożliwienia bezrobotnym 
nowego startu oraz w celu otwarcia drogi do przedsiębiorczości niektórym grupom 
Europejczyków znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, w tym ludziom 
młodym. Nowy instrument zwiększy zakres ukierunkowanego wsparcia finansowego dla 
nowych przedsiębiorców w obecnej sytuacji zmniejszonej podaży kredytów.

Instrument Mikrofinansowy Progress będzie uzupełnieniem innych programów Wspólnoty, 
dostarczając narzędzi podziału ryzyka oraz finansowania dłużnego i kapitałowego. Będzie on 
czerpał z doświadczeń międzynarodowych instytucji finansowych, np. Grupy EBI 
(Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego). Na 
podstawie umowy o wspólnym zarządzaniu międzynarodowe instytucje finansowe będą 
udzielać wsparcia na zasadzie skuteczniejszej dźwigni finansowej bankowym i 
pozabankowym podmiotom oferującym mikrofinansowanie w całej Unii Europejskiej.

Sprawozdawca zgadza się z podejściem przyjętym we wniosku Komisji. Wniosek ułatwi 
zainteresowanym podmiotom rozpoczęcie działalności gospodarczej w UE.  Potencjalnie 
istnieje różnica rynkowa, jeśli chodzi o podaż i popyt na mikrokredyty w UE. Wspieranie 
finansowania podmiotów udzielających mikrokredytów pomogłoby uczynić tę działalność 
bardziej zrównoważoną oraz umożliwiłoby odpowiedź na rosnący popyt na mikrokredyty. 
Wniosek może ułatwić nieduże inwestycje oraz dać mikroprzedsiębiorstwom szansę rozwoju. 
Plusem wniosku jest również fakt, że jest on ukierunkowany na grupy mające trudności w 
otrzymaniu kredytów na pomysły na działalność gospodarczą.

Sprawozdawca zwraca uwagę na naglącą potrzebę jak najszybszego przyjęcia wniosku, tak 
aby przyniósł on efekty już w czasie trwania obecnego kryzysu. Podkreśla on znaczenie 
wykorzystywania dofinansowania w sposób efektywny i racjonalny pod względem kosztów 
oraz nie nakładania dodatkowych opłat administracyjnych na podmioty wnioskujące o kredyt.

Proponowana linia budżetowa jest na tym etapie wystarczająca. Nie ma potrzeby 
dodatkowego finansowania z budżetu UE.

Istnieją pewne obawy związane z zakresem inicjatywy. Sprawozdawca proponuje zatem, aby 
do tekstu aktu prawnego włączono przynajmniej definicje mikrokredytu i 
mikroprzedsiebiorstwa (zgodnie z propozycją Komisji). Ponadto uważa on, że ograniczenie 
zakresu stosowania decyzji tylko do mikroprzedsiebiorstw zatrudniających osoby, które 
właśnie utraciły pracę itp. może być uciążliwe dla pośredników finansowych jeśli chodzi o 
sprawozdawczość oraz, przede wszystkim, może zmniejszyć bazę ich potencjalnych klientów. 
Łączy się to z ryzykiem, że lokalne podmioty udzielające mikrokredytów nie będą chciały 
nawiązać partnerstwa z EBI ani z innymi instytucjami finansowymi oraz że w rezultacie 
inicjatywa będzie miała mały odzew. Dlatego też w art. 2 decyzji pragniemy dodać 
sformułowanie „w tym mikroprzedsiębiorstw”, co nadaje inicjatywie wymiar społeczny.

Jest istotne, aby wszelkie przeznaczone na kredyty środki pochodzące z programu były 
wykorzystane na inwestycje oparte na pomysłach na działalność gospodarczą. Kredyty nie 



PE428.207v01-00 4/7 PA\790329PL.doc

PL

powinny być wykorzystywane do finansowania świadczeń społecznych lub w celach 
konsumpcyjnych. Sprawozdawca podkreśla, że docelowe przedsiębiorstwa objęte programem 
muszą mieć solidny biznesplan. 
Sugeruje on zatem włączenie wymogu ułożenia przez zaciągającego pożyczkę biznesplanu.

W opinii podkreśla się znaczenie przeprowadzenia oceny instytucji finansowych oraz ich 
procedur związanych z oceną ryzyka i kontrolą ryzyka. Podkreśla również potrzebę 
odpowiedzialnego udzielania pożyczek przez podmioty udzielające kredytów.

Sprawozdawca a pragnie podkreślić znaczenie zapobiegania nadużyciom finansowym i 
korupcji poprzez utworzenie mechanizmu kontroli ryzyka.

Sprawozdawca podkreśla znaczenie marketingu dla powodzenia programu.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Definicje

1. Do celów niniejszej decyzji stosuje się 
następujące definicje:
(a) „mikrokredyt” oznacza pożyczkę 
poniżej 25 tys. euro;
(b) „mikroprzedsiębiorstwo” oznacza 
przedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 
osób, w tym osoby pracujące na własny 
rachunek, którego roczny obrót i/lub 
roczna kwota bilansu nie przekracza 
2 mln EUR;
(c) „osoba” oznacza osobę fizyczną.

Or. en
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) mikroprzedsiębiorstw w gospodarce 
socjalnej, zatrudniających osoby 
pozbawione pracy lub osoby w 
niekorzystnej sytuacji, w tym osoby młode.

(c) mikroprzedsiębiorstw, w tym 
mikroprzedsiębiorstw w gospodarce 
socjalnej, zatrudniających osoby 
pozbawione pracy lub którym grozi utrata 
pracy, lub osoby w niekorzystnej sytuacji, 
w tym osoby młode.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Osoby i mikroprzedsiębiorstwa 
ubiegające się o mikrokredyt układają 
biznesplan, tak aby zgodnie z niniejszą 
decyzją kwalifikować się do otrzymania 
mikrokredytu.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podmioty publiczne i prywatne 
udzielające mikrokredytów zgodnie z 
niniejszą decyzją stosują się do zasady 
odpowiedzialnego udzielania pożyczek i 
tym samym unikają w szczególności 
nadmiernego zadłużenia osób fizycznych i 
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Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Międzynarodowe instytucje finansowe, 
o których mowa w art. 5 ust. 2, przekazują 
Komisji roczne sprawozdania z realizacji, 
opisujące wspierane działania pod kątem 
realizacji finansowej, dystrybucji środków 
finansowych w odniesieniu do 
poszczególnych sektorów i rodzajów 
beneficjentów, złożonych wniosków, 
zawartych umów, finansowanych działań, 
wyników oraz, w miarę możliwości, 
dalszych skutków.

1. Międzynarodowe instytucje finansowe, 
o których mowa w art. 5 ust. 2, przekazują 
Komisji roczne sprawozdania z realizacji, 
opisujące wspierane działania pod kątem 
realizacji finansowej, dystrybucji środków 
finansowych w odniesieniu do 
poszczególnych sektorów i rodzajów 
beneficjentów, złożonych wniosków, 
zawartych umów, finansowanych działań, 
wyników oraz dalszych skutków.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po raz pierwszy w 2011 r. i do dnia 31 
grudnia każdego roku Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
roczne sprawozdanie ilościowe i 
jakościowe z działalności prowadzonej w 
minionym roku na podstawie niniejszej 
decyzji. Sprawozdanie roczne, o którym 
mowa, opiera się na sprawozdaniach z 
realizacji, o których mowa w ust. 1, i 
dotyczy głównie osiągniętych wyników 
oraz zawiera w szczególności informacje 
na temat złożonych wniosków, zawartych 

2. Po raz pierwszy w 2011 r., ale nie 
później niż 12 miesięcy po wejściu w życie 
niniejszej decyzji, i do dnia 31 grudnia 
każdego roku Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
roczne sprawozdanie ilościowe i 
jakościowe z działalności prowadzonej w 
minionym roku na podstawie niniejszej 
decyzji. Sprawozdanie roczne, o którym 
mowa, opiera się na sprawozdaniach z 
realizacji, o których mowa w ust. 1, i 
dotyczy głównie osiągniętych wyników 
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umów i finansowanych działań, w tym na 
temat ich uzupełniającego charakteru 
wobec innych interwencji Wspólnoty, w 
szczególności EFS.

oraz zawiera w szczególności informacje 
na temat złożonych wniosków, zawartych 
umów i finansowanych działań, w tym na 
temat ich uzupełniającego charakteru 
wobec innych interwencji Wspólnoty, w 
szczególności EFS.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przeprowadza z własnej 
inicjatywy oceny okresowe i ocenę 
końcową w ścisłej współpracy z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, o których mowa w art. 5 ust. 
2. Oceny okresowej dokonuje się w cztery
lata po uruchomieniu Instrumentu, 
natomiast oceny końcowej – najpóźniej 
jeden rok po wygaśnięciu mandatu lub 
mandatów udzielonych międzynarodowym 
instytucjom finansowym, o których mowa 
w art. 5. ust. 2. W ocenie końcowej 
analizuje się w szczególności zakres, w 
jakim Instrument w ujęciu całościowym 
osiągnął wyznaczone cele.

1. Komisja przeprowadza z własnej 
inicjatywy oceny okresowe i ocenę 
końcową w ścisłej współpracy z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, o których mowa w art. 5 ust. 
2. Oceny okresowej dokonuje się w trzy
lata po uruchomieniu Instrumentu,
natomiast oceny końcowej – najpóźniej 
jeden rok po wygaśnięciu mandatu lub 
mandatów udzielonych międzynarodowym 
instytucjom finansowym, o których mowa 
w art. 5. ust. 2. W ocenie końcowej 
analizuje się w szczególności zakres, w 
jakim Instrument w ujęciu całościowym 
osiągnął wyznaczone cele.

Or. en


