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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je predlagala nov mikrofinančni instrument EU za zaposlovanje (mikrofinančni 
instrument Progress), ki bi brezposelnim omogočil nov začetek in odprl pot podjetništva 
nekaterim najbolj prikrajšanim skupinam v Evropi, med drugim mladim. Novi instrument bo 
ob sedanji zmanjšani ponudbi posojil razširil ciljno usmerjeno finančno podpore za nove 
podjetnike.

Mikrofinančni instrument Progress bo prispeval k drugim programom Skupnosti z instrumenti 
delitve tveganja ter za financiranje posojil in lastniškega kapitala. Gradil bo na izkušnjah 
mednarodnih finančnih ustanov, na primer skupine EIB (Evropska investicijska banka in 
Evropski investicijski sklad). Na podlagi dogovora o skupnem upravljanju bodo mednarodne 
finančne ustanove ustvarile dodaten finančni vzvod s podporo bančnim in nebančnim 
ponudnikom mikrofinanciranja v vsej Evropski uniji.

Poročevalec se strinja s pristopom iz predloga Komisije, saj bo povečal možnosti za tiste, ki 
želijo ustanoviti podjetja v EU. Pri povpraševanju in ponudbi mikroposojil bi lahko zavladala 
v EU tržna vrzel. Podpora ponudnikom mikroposojil pri financiranju bi pripomogla k 
zdržnosti te dejavnosti in jim omogočila odzivanje na vse večje povpraševanje po tovrstnih 
posojilih. Predlog bi lahko spodbudil manjše naložbe in mikropodjetjem omogočil rast. 
Pozitivno je tudi, da je predlog usmerjen k skupinam, ki le stežka najdejo priložnosti za 
kreditiranje svojih poslovnih zamisli.

Poročevalec poudarja, da je treba predlog čim prej sprejeti, da bo učinkoval še v sedanji krizi. 
Pomembno je, da se financiranje za instrument uporablja učinkovito in smotrno ter brez 
dodatnih upravnih obremenitev za posojilojemalce.

Predlagana proračunska vrstica za instrument v tej fazi zadostuje, tako da v tej fazi dodatno 
financiranje ni potrebno.

Ostaja pa nekaj vprašanj o področju uporabe te pobude. Poročevalec predlaga, naj se v pravno 
besedilo vključita vsaj opredelitvi mikroposojila in mikropodjetij (kakor predlaga Komisija). 
Poleg tega meni, da bi bilo lahko omejevanje področja uporabe zgolj na mikropodjetja, v 
katerih zaposlujejo osebe, ki so ravnokar izgubile službo itd., zaradi poročanja obremenjujoče 
za finančne posrednike, zlasti pa bi lahko omejilo njihovo potencialno bazo uporabnikov; ob 
tem bi se lahko pojavila tudi nevarnost, da lokalni ponudniki mikrofinanciranja ne bi želeli 
sodelovati z Evropsko investicijsko banko in drugimi finančnimi ustanovami, tako da bi se 
pobuda slabo prijela. Zato želimo v člen 2 sklepa dodati opredelitev "tudi tista", kar pobudi še 
vedno omogoča socialno razsežnost.

Pomembno je, da se vsa sredstva iz programa, namenjena za posojila, uporabijo za naložbe, 
temelječe na trdnih poslovnih zamislih. Posojilo se ne sme uporabiti za dajatve za socialno 
varnost ali potrošnjo. Poročevalec poudarja, da morajo imeti podjetja iz ciljne skupine 
programa trden poslovni načrt. Zato predlaga, da se vključi tudi zahteva, naj posojilojemalci 
oblikujejo poslovni načrt.
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V mnenju je poudarjeno, da je pomembno oceniti finančne ustanove in njihove postopke za 
oceno in obvladovanje tveganj, pri posojilodajalcih pa tudi odgovorno posojanje.

Poročevalec želi poudariti, da je pomembno preprečevati goljufije in korupcijo, in sicer z 
vzpostavitvijo mehanizma za nadzor tveganj.

Poudarja pa tudi, da je treba program ustrezno tržiti, če naj bo uspešen.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Opredelitev pojmov

1. V tem sklepu se uporabljajo naslednje 
opredelitve:
(a) „mikroposojilo“ pomeni posojilo v 
vrednosti manj kot 25 000 EUR,
(b) „mikropodjetje“ pomeni podjetje, ki 
zaposluje manj kot 10 oseb, vključno s 
samozaposlenimi osebami, in katerega 
letni promet oziroma letna bilančna vsota 
ne presega 2 milijonov EUR,
(c) „oseba“ pomeni fizično osebo.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) mikropodjetja v socialnem (c) mikropodjetja, tudi tista v socialnem 
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gospodarstvu, ki zaposlujejo osebe, ki so 
ostale brez službe, ali prikrajšane osebe, 
vključno z mladimi.

gospodarstvu, ki zaposlujejo osebe, ki so 
ostale brez službe ali jim to grozi, ali 
prikrajšane osebe, vključno z mladimi.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Osebe in mikropodjetja, ki zaprosijo za 
mikroposojilo, morajo oblikovati poslovni 
načrt, da so upravičeni do mikroposojila 
po tem sklepu.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Javne in zasebne ustanove, ki 
ponujajo mikroposojila po tem sklepu, 
spoštujejo načela odgovornega posojanja 
in s tem preprečujejo zlasti preveliko 
zadolževanje posameznikov in podjetij.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija prejme letna poročila o 
izvajanju od mednarodnih finančnih 
ustanov iz člena 5(2), v katerih navajajo 
podprte dejavnosti glede na finančno 
izvedbo, razdelitev sredstev po sektorju in 
vrsti upravičencev, predložene vloge, 
sklenjene pogodbe, financirane ukrepe, 
dosežke in po možnosti njihov vpliv.

1. Komisija prejme letna poročila o 
izvajanju od mednarodnih finančnih 
ustanov iz člena 5(2), v katerih navajajo 
podprte dejavnosti glede na finančno 
izvedbo, razdelitev sredstev po sektorju in 
vrsti upravičencev, predložene vloge, 
sklenjene pogodbe, financirane ukrepe, 
dosežke in njihov vpliv.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija vsako leto pred 31. 
decembrom z začetkom leta 2011 predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o obsegu in kakovosti dejavnosti po tem 
sklepu v letu prej. Letno poročilo sloni na 
poročilih o izvajanju iz odstavka 1 ter se 
osredotoča predvsem na dosežke in vsebuje 
zlasti podatke o predloženih vlogah, 
sklenjenih pogodbah, financiranih ukrepih, 
vključno z dopolnjevanjem drugih posegov 
Skupnosti, predvsem ESS.

2. Komisija vsako leto pred 
31. decembrom z začetkom leta 2011, 
vsekakor pa ne kasneje kot 12 mesecev po 
začetku veljavnosti tega sklepa, predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o obsegu in kakovosti dejavnosti po tem 
sklepu v letu prej. Letno poročilo sloni na 
poročilih o izvajanju iz odstavka 1 ter se 
osredotoča predvsem na dosežke in vsebuje 
zlasti podatke o predloženih vlogah, 
sklenjenih pogodbah, financiranih ukrepih, 
vključno z dopolnjevanjem drugih posegov 
Skupnosti, predvsem ESS.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija izvaja vmesna in končna 
vrednotenja na lastno pobudo in v tesnem 
sodelovanju z mednarodnimi finančnimi 
ustanovami iz člena 5(2). Vmesno 
vrednotenje se opravi štiri leta po začetku 
Instrumenta, končno vrednotenje pa 
najpozneje eno leto po koncu mandatov 
mednarodnih finančnih ustanov iz člena 
5(2). V končnem vrednotenju se zlasti 
preuči, kako je Instrument kot celota 
dosegel cilje.

1. Komisija izvaja vmesna in končna 
vrednotenja na lastno pobudo in v tesnem 
sodelovanju z mednarodnimi finančnimi 
ustanovami iz člena 5(2). Vmesno 
vrednotenje se opravi tri leta po začetku 
Instrumenta, končno vrednotenje pa 
najpozneje eno leto po koncu mandatov 
mednarodnih finančnih ustanov iz člena 
5(2). V končnem vrednotenju se zlasti 
preuči, kako je Instrument kot celota 
dosegel cilje.

Or. en


