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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia navrhuje nový nástroj EÚ na mikrofinancovanie zamestnanosti (nástroj 
mikrofinancovania Progress), aby nezamestnaným umožnila nový začiatok a otvorila určitým 
najviac znevýhodneným skupinám v Európe, vrátane mladých ľudí, cestu k podnikaniu.
Týmto novým nástrojom sa rozšíri škála cielenej finančnej podpory v prospech nových 
podnikateľov v súčasnej situácii zníženej ponuky úverov.

Nástroj mikrofinancovania Progress prispeje k ďalším programom Spoločenstva tým, že 
poskytne nástroje na rozdelenie rizika, dlhové financovanie a financovanie na zvyšovanie 
vlastného imania. Zúročí skúsenosti medzinárodných finančných inštitúcií, ako napríklad 
skupiny EIB (Európska investičná banka a Európsky investičný fond). Medzinárodné 
finančné inštitúcie budú v rámci režimu spoločného hospodárenia poskytovať ďalšie zdroje 
prostredníctvom podpory bankových a nebankových poskytovateľov mikrofinancovania 
v celej Európskej únii.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko súhlasí s prístupom uvedeným v návrhu 
Komisie. Návrh by zvýšil možnosti osôb, ktoré si želajú začať podnikať kdekoľvek v EÚ. 
V EÚ existuje potenciálna trhová medzera, pokiaľ ide o ponuku mikroúverov a dopyt po nich. 
Podpora financovania poskytovateľov mikroúverov by umožnila, aby sa táto činnosť stala 
udržateľnou a pomohla by im reagovať na rastúci dopyt klientov. Návrh by mohol uľahčiť 
investície malého rozsahu a dať mikropodnikom šancu na rast. Pozitívom je tiež, že návrh sa 
zameriava na tie skupiny osôb, ktoré majú ťažkosti so získavaním pôžičky na financovanie 
svojich podnikateľských zámerov.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zdôrazňuje, že je nevyhnutné prijať tento 
návrh čo najskôr, aby mohol priniesť výsledky ešte v priebehu súčasnej krízy. Poukazuje na 
skutočnosť, že je dôležité účinne a úsporne využiť finančné prostriedky vyhradené na tento 
nástroj, aby neboli žiadatelia o pôžičku vystavení žiadnej ďalšej administratívnej záťaži.

Navrhovaný rozpočtový riadok je v tejto fáze pre nástroj postačujúci. Ďalšie prostriedky 
z rozpočtu EÚ nie sú potrebné.

Existujú určité obavy v súvislosti s rozsahom pôsobnosti iniciatívy. Spravodajca výboru 
požiadaného o stanovisko preto navrhuje, aby sa do právneho textu zahrnuli aspoň definície 
mikroúveru a mikropodnikov (ako navrhla Komisia). Okrem toho sa domnieva, že 
obmedzenie rozsahu pôsobnosti iba na mikropodniky zamestnávajúce osoby, ktoré práve 
prišli o zamestnanie atď., by mohlo byť záťažou pre finančných sprostredkovateľov, pokiaľ 
ide o podávanie správ, a mohlo by najmä obmedziť ich potenciálnu klientsku základňu; tieto 
skutočnosti nesú so sebou riziko, že miestni poskytovatelia mikrofinancií nebudú ochotní 
vstúpiť do partnerstva s EIB a inými finančnými inštitúciami, a iniciatíva sa preto bude slabo 
využívať. Z toho dôvodu sa navrhuje začleniť do článku 2 rozhodnutia slovné spojenie 
„vrátane tých“, čím sa zachová sociálny rozmer iniciatívy.

Je dôležité, aby sa všetky prostriedky vyčlenené v rámci programu na pôžičky použili na 
investície do serióznych podnikateľských zámerov. Úvery by sa nemali využiť na sociálne 
dávky či na spotrebu. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zdôrazňuje, že podniky 
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v cieľovej skupine programu musia mať solídny podnikateľský plán. Navrhuje preto začleniť 
požiadavku, aby príjemcovia úverov vypracovávali podnikateľský plán.

V stanovisku sa zdôrazňuje dôležitosť vyhodnocovania finančných inštitúcií a ich postupov 
pri posudzovaní a kontrole rizík. Poukazuje sa v ňom tiež na potrebu zodpovedného prístupu 
poskytovateľov úverov.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko chce ďalej zdôrazniť, že je dôležité 
predchádzať podvodom a korupcii prostredníctvom zavedenia mechanizmu na kontrolu rizík.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko tiež poukazuje na skutočnosť, že podmienkou 
úspechu programu je jeho marketing.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1a
Vymedzenie pojmov

1. Na účel tohto rozhodnutia platí toto 
vymedzenie pojmov:
(a) mikroúver je pôžička do 25 000 EUR;
(b) mikropodnik je podnik, ktorý 
zamestnáva menej než 10 osôb vrátane 
samostatne zárobkovo činných osôb 
a ktorého ročný obrat a/alebo ročná 
súvaha neprekračuje 2 milióny EUR;
(c) osobou sa rozumie fyzická osoba.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) mikropodniky v sektore sociálneho 
hospodárstva zamestnávajúce osoby, ktoré 
stratili pracovné miesto, alebo 
znevýhodnené osoby vrátane mladých 
ľudí.

(c) mikropodniky vrátane tých v sektore 
sociálneho hospodárstva zamestnávajúce 
osoby, ktoré stratili pracovné miesto alebo 
ktorým hrozí strata zamestnania, alebo 
znevýhodnené osoby vrátane mladých 
ľudí.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. S cieľom získať podľa tohto 
rozhodnutia oprávnenie na mikroúver 
predložia osoby a mikropodniky, ktoré 
žiadajú o mikroúver, podnikateľský plán.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Verejné a súkromné orgány, ktoré sú
poskytovateľmi mikroúverov podľa tohto 
rozhodnutia, konajú v súlade so zásadou 
zodpovedného poskytovania úverov 
a vyhýbajú sa tak najmä nadmernému 
zadlžovaniu jednotlivcov a podnikov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Medzinárodné finančné inštitúcie 
uvedené v článku 5 ods. 2 postúpia 
Komisii výročné správy o vykonávaní, 
v ktorých sa uvedie finančné plnenie 
podporovaných činností, rozdelenie 
finančných prostriedkov podľa odvetví 
a druhu príjemcov, predložené žiadosti, 
uzatvorené zmluvy, financované akcie, 
výsledky, a pokiaľ je to možné, vplyv.

1. Medzinárodné finančné inštitúcie 
uvedené v článku 5 ods. 2 postúpia 
Komisii výročné správy o vykonávaní, 
v ktorých sa uvedie finančné plnenie 
podporovaných činností, rozdelenie 
finančných prostriedkov podľa odvetví 
a druhu príjemcov, predložené žiadosti, 
uzatvorené zmluvy, financované akcie, 
výsledky a vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od roku 2011 predkladá Komisia 
Európskemu parlamentu a Rade každý rok 
pred 31. decembrom kvantitatívnu 
a kvalitatívnu výročnú správu o činnostiach 
podľa tohto rozhodnutia 
v predchádzajúcom roku. Výročná správa 
má vychádzať zo správ o vykonávaní 
uvedených v odseku 1 a zameriavať sa 
hlavne na dosiahnuté výsledky a obsahovať 
najmä informácie týkajúce sa predložených 
žiadostí, uzatvorených zmlúv, 
financovaných akcií vrátane ich 
komplementárnosti s inými intervenciami 
Spoločenstva, a to najmä s ESF.

2. Od roku 2011, nie však neskôr než 12 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto 
rozhodnutia, predkladá Komisia 
Európskemu parlamentu a Rade každý rok 
pred 31. decembrom kvantitatívnu 
a kvalitatívnu výročnú správu o činnostiach 
podľa tohto rozhodnutia 
v predchádzajúcom roku. Výročná správa 
má vychádzať zo správ o vykonávaní 
uvedených v odseku 1 a zameriavať sa 
hlavne na dosiahnuté výsledky a obsahovať 
najmä informácie týkajúce sa predložených 
žiadostí, uzatvorených zmlúv, 
financovaných akcií vrátane ich 
komplementárnosti s inými intervenciami 
Spoločenstva, a to najmä s ESF.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia z vlastného podnetu a v úzkej 
spolupráci s medzinárodnými finančnými 
inštitúciami uvedenými v článku 5 ods. 2 
vykonáva priebežné a záverečné 
hodnotenia. Priebežné hodnotenie sa 
vypracuje štyri roky po začatí vykonávania 
nástroja a záverečné hodnotenie najneskôr 
jeden rok po skončení mandátu(-ov) 
udeleného(-ých) medzinárodným 
finančným inštitúciám uvedeným v článku 
5 ods. 2. Pri záverečnom hodnotení sa 
osobitne preskúma rozsah, v ktorom 
nástrojom ako takým dosiahli jeho ciele.

1. Komisia z vlastného podnetu a v úzkej 
spolupráci s medzinárodnými finančnými 
inštitúciami uvedenými v článku 5 ods. 2 
vykonáva priebežné a záverečné 
hodnotenia. Priebežné hodnotenie sa 
vypracuje tri roky po začatí vykonávania 
nástroja a záverečné hodnotenie najneskôr 
jeden rok po skončení mandátu(-ov) 
udeleného(-ých) medzinárodným 
finančným inštitúciám uvedeným v článku 
5 ods. 2. Pri záverečnom hodnotení sa 
osobitne preskúma rozsah, v ktorom sa 
dosiahli ciele nástroja ako celku.

Or. en


