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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão propôs um novo instrumento de microfinanciamento europeu em prol do 
emprego (instrumento de microfinanciamento «Progress»), a fim de dar aos desempregados 
uma oportunidade de um novo começo e abrir caminho ao empreendedorismo para alguns dos 
grupos mais desfavorecidos na Europa, incluindo os jovens. Este novo instrumento alargará a 
variedade de apoios financeiros específicos, acessíveis aos novos empresários no actual 
contexto de redução da oferta de crédito.

O instrumento de microfinanciamento «Progress» completa outros programas comunitários 
com instrumentos de partilha de riscos, financiamento por meio de capitais próprios ou de 
empréstimos. Capitaliza a experiência das instituições financeiras internacionais, por 
exemplo, o Grupo BEI (Banco Europeu de Investimento e Fundo Europeu de Investimento). 
Com base num acordo de gestão conjunta, as instituições financeiras internacionais darão 
novos impulsos, apoiando o sector bancário e o microfinanciamento não bancário na União 
Europeia.

O relator concorda com a abordagem patente na proposta da Comissão. A proposta 
aumentaria as oportunidades para quem deseja abrir empresas na UE. Há uma lacuna 
potencial do mercado em termos de oferta e procura de microcrédito na UE. O apoio ao 
financiamento de instituições de microcrédito ajudaria esta actividade a tornar-se sustentável e 
permitir-lhes-ia responder à procura crescente por parte de micromutuários. A proposta 
poderia facilitar os investimentos de pequena escala e oferecer às microempresas a 
oportunidade de crescer. Também é positivo que a proposta se dirija aos grupos que têm 
dificuldade em encontrar possibilidades de empréstimos para as suas ideias de negócio.

O relator sublinha a urgência de adoptar esta proposta o mais rapidamente possível, para que 
ela possa produzir efeitos durante a crise actual. O relator salienta a importância de utilizar os 
fundos destinados a este instrumento de forma eficiente e com uma boa relação custo-eficácia, 
e de não impor exigências administrativas adicionais aos candidatos aos empréstimos.

A rubrica orçamental proposta é suficiente para este instrumento nesta fase. Não há 
necessidade de mais fundos do orçamento da UE.

Existem alguns problemas em relação ao âmbito de aplicação da iniciativa. Assim, o relator 
propõe, pelo menos, a inclusão no texto legislativo das definições de microcrédito e de 
microempresa (tal como proposto pela Comissão). Além disso, o relator considera que a 
limitação do âmbito de aplicação apenas às microempresas que criam emprego para quem 
acaba de perder o seu posto de trabalho, etc. poderia ser demasiado pesada, em termos dos 
relatórios a elaborar, para os intermediários financeiros e, sobretudo, poderia restringir a sua 
base de potenciais clientes, com o risco de as instituições locais de microcrédito não estarem 
dispostas a estabelecer parcerias com o BEI e outras instituições financeiras e, 
consequentemente, uma baixa adesão à iniciativa. Assim, no artigo 2.º da decisão, 
pretendemos inserir a expressão "incluindo as", que não impede esta iniciativa de manter uma 
dimensão social.
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É importante que os fundos deste programa canalizados para os empréstimos sejam 
destinados a investimentos baseados em ideias de negócio sólidas. O crédito não deverá ser 
usado para apoios sociais nem para o consumo. O relator salienta que as empresas visadas por 
este programa devem ter um plano de negócios sólido. Assim, sugere que seja prevista a 
elaboração obrigatória de um plano de negócios pelos mutuários.

O parecer sublinha a importância da avaliação das instituições financeiras e dos seus 
procedimentos de análise e controlo de riscos. Salienta ainda a necessidade de as instituições 
de crédito actuarem de forma responsável na concessão dos seus empréstimos.

O relator deseja sublinhar a importância de evitar a fraude e a corrupção através da criação de 
um mecanismo de controlo de risco.

O relator sublinha a importância de organizar acções de marketing do programa para o seu 
sucesso.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações 
no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.°-A
Definições

1. Para efeitos da presente decisão, 
entende-se por:
(a) "microcrédito", um empréstimo de 
montante inferior a 25 000 euros;
(b) "microempresa", uma empresa que 
emprega menos de 10 pessoas, incluindo 
em regime de auto-emprego, e cujo 
volume de negócios anual e/ou balanço 
total anual não excede 2 milhões de 
euros;
(c) "pessoa", uma pessoa singular.

Or. en
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Alteração 2

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) microempresas do sector da economia 
social que empregam pessoas que 
perderam o respectivo emprego ou pessoas 
desfavorecidas, incluindo jovens.

(c) microempresas, incluindo as do sector 
da economia social, que empregam pessoas 
que perderam o respectivo emprego ou que 
estão em risco de o perder, ou pessoas 
desfavorecidas, incluindo jovens.

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As pessoas e microempresas que se 
candidatam aos microcréditos devem 
elaborar um plano de negócios, a fim de 
serem elegíveis para os microcréditos 
concedidos ao abrigo da presente decisão.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os organismos públicos e privados 
que concedem microcréditos ao abrigo da 
presente decisão devem respeitar os 
princípios de actuação responsável na 
concessão de empréstimos, evitando, 
nomeadamente, o sobreendividamento dos 
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particulares e das empresas.

Or. en

Alteração 5

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão recebe relatórios anuais de 
execução das instituições financeiras 
internacionais referidas no n.º 2 do artigo 
5.º, nos quais se descreve o nível de 
execução financeira das actividades 
apoiadas, a repartição dos fundos por 
sector e por tipo de beneficiário, os pedidos 
recebidos, os contratos celebrados, as 
acções financiadas, os resultados e, na 
medida do possível, o impacto.

1. A Comissão recebe relatórios anuais de 
execução das instituições financeiras 
internacionais referidas no n.º 2 do artigo 
5.º, nos quais se descreve o nível de 
execução financeira das actividades 
apoiadas, a repartição dos fundos por 
sector e por tipo de beneficiário, os pedidos 
recebidos, os contratos celebrados, as 
acções financiadas, os resultados e o 
impacto.

Or. en

Alteração 6

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pela primeira vez em 2011 e antes 
de 31 de Dezembro de cada ano, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório anual 
quantitativo e qualitativo sobre as 
actividades realizadas ao abrigo da 
presente decisão no ano anterior. O 
relatório anual baseia-se nos relatórios de 
execução mencionados no n.º 1 e trata 
sobretudo dos resultados obtidos; contém 
também informações sobre os pedidos 
recebidos, os contratos celebrados, as 
acções financiadas e a sua 

2. Pela primeira vez em 2011, mas o mais 
tardar 12 meses após a entrada em vigor 
da presente decisão, e antes 
de 31 de Dezembro de cada ano, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório anual 
quantitativo e qualitativo sobre as 
actividades realizadas ao abrigo da 
presente decisão no ano anterior. O 
relatório anual baseia-se nos relatórios de 
execução mencionados no n.º 1 e trata 
sobretudo dos resultados obtidos; contém 
também informações sobre os pedidos 
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complementaridade em relação às outras 
intervenções da Comunidade, 
designadamente no âmbito do FSE.

recebidos, os contratos celebrados, as 
acções financiadas e a sua 
complementaridade em relação às outras 
intervenções da Comunidade, 
designadamente no âmbito do FSE.

Or. en

Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão realiza as avaliações 
intercalares e final por sua própria 
iniciativa e em estreita colaboração com as 
instituições financeiras internacionais 
referidas no n.º 2 do artigo 5.º A avaliação 
intercalar deve estar concluída no prazo de
quatro anos a contar da criação do 
instrumento, a avaliação final, no prazo de 
um ano a contar do termo dos mandatos 
conferidos às instituições financeiras 
internacionais referidas no n.º 2 do artigo 
5.º A avaliação final examina, em especial, 
em que a medida o instrumento atingiu os 
seus objectivos.

1. A Comissão realiza as avaliações 
intercalares e final por sua própria 
iniciativa e em estreita colaboração com as 
instituições financeiras internacionais 
referidas no n.º 2 do artigo 5.º A avaliação 
intercalar deve estar concluída no prazo de
três anos a contar da criação do 
instrumento, a avaliação final, no prazo de 
um ano a contar do termo dos mandatos 
conferidos às instituições financeiras 
internacionais referidas no n.º 2 do artigo 
5.º A avaliação final examina, em especial, 
em que a medida o instrumento atingiu os 
seus objectivos.

Or. en


