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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia propune un nou instrument UE de microfinanţare pentru ocuparea forţei de muncă 
(instrumentul de microfinanţare Progress), pentru a oferi şomerilor şansa unui nou început şi 
pentru a deschide calea către domeniul antreprenorial pentru unele dintre cele mai 
dezavantajate grupuri din Europa, inclusiv pentru tineri. Acest nou instrument va extinde 
gama sprijinului financiar focalizat, astfel încât să îi cuprindă pe noii antreprenori, în 
contextul actual al unei oferte reduse de credit.

Instrumentul de microfinanţare Progress se va adăuga altor programe comunitare prin oferirea 
de instrumente de partajare a riscului, precum şi de finanţare prin credit şi prin capital propriu. 
Acesta va valorifica experienţa instituţiilor financiare internaţionale; de exemplu, pe cea a 
grupului BEI (Banca Europeană de Investiţii şi Fondul european de investiţii). Pe baza unui 
acord de gestionare comună, instituţiile financiare internaţionale vor asigura o capacitate 
suplimentară prin susţinerea furnizorilor de microfinanţare bancari şi nonbancari de pe 
teritoriul Uniunii Europene.

Raportorul sprijină abordarea expusă în propunerea Comisiei. Propunerea va oferi mai multe 
posibilităţi persoanelor care doresc să iniţieze afaceri pe tot teritoriul UE. În UE există un 
potenţial decalaj de piaţă între ofertă şi cerere în ceea ce priveşte microcreditele. Prin 
sprijinirea finanţării oferite de furnizorii de microcredite, această activitate ar putea deveni 
viabilă şi le-ar permite furnizorilor de microcredite să răspundă cererii în creştere din partea 
solicitanţilor de microcredite. Propunerea ar putea facilita investiţiile la scară mică şi ar putea 
oferi microîntreprinderilor posibilitatea de a se dezvolta. Un alt aspect pozitiv este faptul că 
propunerea vizează grupurile care se confruntă cu dificultăţi în căutarea posibilităţilor de 
împrumut pentru ideile lor de afaceri.

Raportorul subliniază necesitatea stringentă de adoptare cât mai curând a acestei propuneri, 
astfel încât aceasta să producă un efect pe durata crizei actuale. Raportorul subliniază 
importanţa utilizării finanţării prevăzute pentru acest instrument într-un mod eficace şi 
eficient şi a evitării unor sarcini administrative suplimentare pentru persoanele care solicită 
împrumuturi.

Linia bugetară propusă este suficientă pentru stadiul actual al mecanismului. Nu este necesară 
o finanţare suplimentară în cadrul bugetului UE.

Există unele preocupări în ceea ce priveşte domeniul de aplicare al mecanismului. Raportorul 
propune aşadar să fie incluse în textul juridic cel puţin definiţiile microcreditului şi 
microîntreprinderilor (conform propunerii Comisiei). În plus, raportorul este de părere că 
limitarea domeniului de aplicare numai la microîntreprinderile care angajează persoane care 
şi-au pierdut recent locul de muncă etc. ar putea reprezenta o povară pentru intermediarii 
financiari în ceea ce priveşte raportarea şi, mai important, le-ar putea reduce portofoliul lor 
potenţial de clienţi, apărând astfel riscul ca furnizorii locali de microfinanţare să nu dorească 
un parteneriat cu BEI şi nici cu alte instituţii financiare, fapt ce ar conduce la un nivel scăzut 
de răspândire a acestei iniţiative.  Prin urmare, dorim să adăugăm „inclusiv cele” la articolul 2 
din decizie, fapt care nu lipseşte iniţiativa de dimensiunea ei socială.
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Este important ca orice sume din cadrul programului alocate pentru împrumuturi să fie 
folosite pentru investiţii bazate pe idei de afaceri solide. Creditul nu trebuie folosit pentru 
prestaţii sociale sau pentru consum. Raportorul subliniază că societăţile din grupul de 
beneficiari ai programului trebuie să aibă un plan de afaceri solid. Prin urmare, raportorul 
propune includerea unei cerinţe care să oblige solicitanţii de împrumuturi să întocmească un 
plan de afaceri.

În aviz se subliniază importanţa evaluării instituţiilor financiare şi a procedurilor acestora în 
ceea ce priveşte evaluarea şi controlul riscului. În aviz se subliniază, de asemenea, necesitatea 
ca furnizorii de credite să dea dovadă de responsabilitate la acordarea de împrumuturi.

Raportorul doreşte să sublinieze importanţa evitării practicilor frauduloase şi a corupţiei prin 
înfiinţarea unui mecanism de control al riscului.

Raportorul subliniază importanţa publicităţii în folosul programului, pentru ca acesta să aibă 
succes.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice şi monetare recomandă Comisiei pentru ocuparea forţei de 
muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Definiţii

(1) În sensul prezentei decizii, se aplică 
următoarele definiţii:
(a) „microcredit” înseamnă un împrumut 
mai mic de 25 000 EUR;
(b) „microîntreprindere” înseamnă o 
întreprindere cu mai puţin de 10 angajaţi, 
inclusiv persoanele care lucrează pe cont 
propriu, şi a cărei cifră de afaceri anuală 
şi/sau bilanţ anual total nu depăşeşte 2 
milioane EUR;
(c) „persoană” înseamnă o persoană 
fizică.
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Amendamentul 2

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) microîntreprinderile din economia 
socială care angajează persoane care şi-au 
pierdut locul de muncă sau care angajează 
persoane dezavantajate, inclusiv tineri.

(c) microîntreprinderile, inclusiv cele din 
economia socială, care angajează persoane 
care şi-au pierdut locul de muncă sau se 
supun riscului de a-l pierde sau care 
angajează persoane dezavantajate, inclusiv 
tineri.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Persoanele şi microîntreprinderile 
care solicită microcredite întocmesc un 
plan de afaceri pentru a putea beneficia 
de microcredite în condiţiile prezentei 
decizii.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Organismele publice şi private care 
oferă microcredite în condiţiile prezentei 
decizii respectă principiile creditării 
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responsabile, evitând astfel, în special, 
îndatorarea excesivă a persoanelor şi a 
întreprinderilor.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia primeşte rapoarte anuale de 
punere în aplicare din partea instituţiilor 
financiare internaţionale menţionate la 
articolul 5 alineatul (2), în care se 
stipulează, pentru activităţile susţinute, 
punerea în aplicare financiară, distribuirea 
fondurilor pe sectoare şi tipuri de 
beneficiari, cererile depuse, contractele 
încheiate, acţiunile finanţate, rezultatele şi, 
după caz, impactul.

(1) Comisia primeşte rapoarte anuale de 
punere în aplicare din partea instituţiilor 
financiare internaţionale menţionate la 
articolul 5 alineatul (2), în care se 
stipulează, pentru activităţile susţinute, 
punerea în aplicare financiară, distribuirea 
fondurilor pe sectoare şi tipuri de 
beneficiari, cererile depuse, contractele 
încheiate, acţiunile finanţate, rezultatele şi 
impactul.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând din 2011, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului în 
fiecare an, înainte de 31 decembrie un 
raport anual cantitativ şi calitativ privind 
activităţile desfăşurate în temeiul prezentei 
decizii în decursul anului precedent. 
Raportul anual se bazează pe rapoartele de 
punere în aplicare menţionate la alineatul 
(1), se concentrează în principal pe 
rezultatele obţinute şi conţine, în mod 
special, informaţii referitoare la cererile 

(2) Începând din 2011, dar nu mai târziu 
de 12 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei decizii, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului în 
fiecare an, înainte de 31 decembrie, un 
raport anual cantitativ şi calitativ privind 
activităţile desfăşurate în temeiul prezentei 
decizii în decursul anului precedent. 
Raportul anual se bazează pe rapoartele de 
punere în aplicare menţionate la alineatul 
(1), se concentrează în principal pe 
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depuse, contractele încheiate, acţiunile 
finanţate, inclusiv complementaritatea 
acestora din urmă cu alte intervenţii ale 
Comunităţii, în special cu FSE.

rezultatele obţinute şi conţine, în mod 
special, informaţii referitoare la cererile 
depuse, contractele încheiate, acţiunile 
finanţate, inclusiv complementaritatea 
acestora din urmă cu alte intervenţii ale 
Comunităţii, în special cu FSE.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia realizează evaluări interimare 
şi finale la propria iniţiativă şi în strânsă 
cooperare cu instituţiile financiare 
internaţionale menţionate la articolul 5 
alineatul (2). Evaluarea interimară se 
încheie la patru ani după intrarea în 
funcţiune a instrumentului, iar evaluarea 
finală se încheie cel târziu la un an după 
sfârşitul mandatului (mandatelor) 
încredinţate instituţiilor financiare 
internaţionale menţionate la articolul 5 
alineatul (2). Evaluarea finală examinează, 
în mod special, măsura în care 
instrumentul, în întregul său, şi-a îndeplinit 
obiectivele.

(1) Comisia realizează evaluări interimare 
şi finale la propria iniţiativă şi în strânsă 
cooperare cu instituţiile financiare 
internaţionale menţionate la articolul 5 
alineatul (2). Evaluarea interimară se 
încheie la trei ani după intrarea în 
funcţiune a instrumentului, iar evaluarea 
finală se încheie cel târziu la un an după 
sfârşitul mandatului (mandatelor) 
încredinţate instituţiilor financiare 
internaţionale menţionate la articolul 5 
alineatul (2). Evaluarea finală examinează, 
în mod special, măsura în care 
instrumentul, în întregul său, şi-a îndeplinit 
obiectivele.

Or. en


