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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress)
(COM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2009)0333) και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2009)0340),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 159, τρίτη παράγραφος της 
Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Οικονομικών και 
Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού 
μικροχρηματοδοτήσεων για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη 
(μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων 
Progress)

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού 
μικροχρηματοδοτήσεων για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη

Or. en
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Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σήμερα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο 
πρέπει να ενταθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα η 
παροχή μικροπιστώσεων σε επαρκή 
κλίμακα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
υψηλή ζήτηση πιστώσεων από εκείνους 
που τις χρειάζονται περισσότερο στην 
παρούσα περίοδο κρίσης, δηλαδή από τους 
ανέργους ή από τα ευάλωτα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων που 
επιθυμούν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν 
μια πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι, αλλά δεν έχουν 
πρόσβαση σε πιστώσεις.

(3) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σήμερα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο 
πρέπει να ενταθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα η 
παροχή μικροπιστώσεων σε επαρκή 
κλίμακα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
υψηλή ζήτηση πιστώσεων από εκείνους 
που τις χρειάζονται περισσότερο στην 
παρούσα περίοδο κρίσης και εκείνους που 
είναι αποκλεισμένοι από τη συμβατική 
πιστωτική αγορά, δηλαδή από τους 
ανέργους ή από τα ευάλωτα άτομα που 
επιθυμούν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν 
μια πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι, αλλά δεν έχουν 
πρόσβαση σε πιστώσεις.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι περισσότερες μικροπιστώσεις
προς μειονεκτούντα άτομα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγούνται από μη 
εμπορικά ιδρύματα 
μικροχρηματοδότησης, και οι πάροχοι 
αυτοί χρειάζονται περαιτέρω στήριξη 
προκειμένου να ανταποκριθούν στα 
τωρινά επίπεδα της ζήτησης.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Κοινή 
δέσμευση για την απασχόληση» 
υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί στους 
ανέργους η ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα 
και να ανοίξει ο δρόμος προς την 
επιχειρηματικότητα για μερικές από τις πιο 
μειονεκτικές ομάδες της Ευρώπης, όπως οι 
νέοι. Επιπλέον των υπαρχόντων μέσων 
χρειάζεται ειδική δράση για την περαιτέρω 
προώθηση της οικονομικής και της 
κοινωνικής συνοχής, με την ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, 
καθώς και από άλλα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χωρίς να 
θίγονται οι δραστηριότητες των κρατών 
μελών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
εξήγγειλε πρόταση για τη δημιουργία ενός 
νέου κοινοτικού μηχανισμού 
μικροχρηματοδοτήσεων, με σκοπό τη 
διευκόλυνση της παροχής 
μικροχρηματοδοτήσεων σε ιδιαίτερα 
ευαίσθητες ομάδες και την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της 
κοινωνικής οικονομίας και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων.

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Κοινή 
δέσμευση για την απασχόληση» 
υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί στους 
ανέργους η ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα 
και να ανοίξει ο δρόμος προς την 
επιχειρηματικότητα για μερικές από τις πιο 
μειονεκτικές ομάδες της Ευρώπης. 
Επιπλέον των υπαρχόντων μέσων 
χρειάζεται ειδική δράση για την περαιτέρω 
προώθηση της οικονομικής και της 
κοινωνικής συνοχής, με την ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, 
καθώς και από άλλα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χωρίς να 
θίγονται οι δραστηριότητες των κρατών 
μελών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
εξήγγειλε πρόταση για τη δημιουργία ενός 
νέου κοινοτικού μηχανισμού 
μικροχρηματοδοτήσεων, με σκοπό τη 
διευκόλυνση της παροχής 
μικροχρηματοδοτήσεων σε ιδιαίτερα 
ευαίσθητες ομάδες και την περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της 
κοινωνικής οικονομίας και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται 
από τον μηχανισμό αυτό θα πρέπει να
συνοδεύονται από προγράμματα
καθοδήγησης και κατάρτισης, ώστε να 
μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες 
δημιουργίας βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών πολύ μικρών 
επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Για να είναι αποτελεσματικότερος, ο
μηχανισμός αυτός θα πρέπει να
συντονιστεί και να λειτουργεί παράλληλα 
προς τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά και εθνικά 
χρηματοδοτικά μέσα, τα σχετικά μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και τα περιφερειακά 
και τοπικά προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνιστάται ευρωπαϊκός μηχανισμός 
μικροχρηματοδοτήσεων για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη,

Συνιστάται ευρωπαϊκός μηχανισμός 
μικροχρηματοδοτήσεων για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, 
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που καλείται «μηχανισμός 
μικροχρηματοδοτήσεων Progress» 
(εφεξής: «μηχανισμός»).

που καλείται «Ευρωπαϊκός μηχανισμός 
μικροχρηματοδοτήσεων» (εφεξής: 
«μηχανισμός»).

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα άτομα που έχασαν ή κινδυνεύουν να 
χάσουν τη δουλειά τους και που θέλουν να 
ιδρύσουν τη δική τους πολύ μικρή 
επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι·

α) τα άτομα που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες για την είσοδο ή επανείσοδό 
τους στην αγορά εργασίας και που θέλουν 
να ιδρύσουν τη δική τους πολύ μικρή 
επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι·

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων, που 
θέλουν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν τη 
δική τους πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη 
και ως αυτοαπασχολούμενοι·

β) τα μειονεκτούντα άτομα που
αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού και που θέλουν να ιδρύσουν 
ή να αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή 
επιχείρηση, ακόμη και ως 
αυτοαπασχολούμενοι·

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας που απασχολούν 
άτομα τα οποία έχασαν τη δουλειά τους ή 
μειονεκτούντα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων.

γ) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις της 
κοινωνικής οικονομίας που απασχολούν 
άτομα τα οποία έχασαν τη δουλειά τους ή 
μειονεκτούντα άτομα.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.Η χρηματοδοτική συμβολή του 
κοινοτικού προϋπολογισμού στον 
μηχανισμό για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2013 ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ.

1. Η χρηματοδοτική συμβολή του 
κοινοτικού προϋπολογισμού στον 
μηχανισμό για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2013 ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Δημιουργείται αυτοτελής γραμμή του 
προϋπολογισμού για τον μηχανισμό.

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα 
υποστηρικτικά μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) δεν 
υπερβαίνει το 1% του προϋπολογισμού 
του μηχανισμού, ο οποίος προσδιορίζεται 
στην παράγραφο 1.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα 
υποστηρικτικά μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) δεν 
υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που 
εδρεύουν στα κράτη μέλη και που 
παρέχουν πρόσβαση στον μηχανισμό 
αναπτύσσουν περαιτέρω καθοδήγηση 
σχετικά με την επιλεξιμότητα των 
τελικών δικαιούχων και συνεργάζονται 
στενά με τους οργανισμούς που παρέχουν 
προγράμματα καθοδήγησης και 
κατάρτισης για τους τελικούς 
δικαιούχους με στόχο τη δημιουργία 
βιώσιμων και ανταγωνιστικών πολύ 
μικρών επιχειρήσεων.

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την εφαρμογή των δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
με εξαίρεση τα υποστηρικτικά μέτρα για 
τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), η Επιτροπή 
συνάπτει συμφωνίες με διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και ιδίως με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤαΕ), σύμφωνα με το 
άρθρο 53δ του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου και το 
άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής. Οι εν 
λόγω συμφωνίες περιλαμβάνουν 
λεπτομερείς διατάξεις για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που θα ανατεθούν στα 
ιδρύματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάγκης να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα με τις σχετικές εθνικές 
δράσεις.

2. Για την εφαρμογή των δράσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
με εξαίρεση τα υποστηρικτικά μέτρα για 
τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), η Επιτροπή 
συνάπτει συμφωνίες με διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και ιδίως με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤαΕ), σύμφωνα με το 
άρθρο 53δ του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου και το 
άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής. Οι εν 
λόγω συμφωνίες περιλαμβάνουν 
λεπτομερείς διατάξεις για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που θα ανατεθούν στα 
ιδρύματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάγκης να εξασφαλιστεί η 
προσθετικότητα και ο συντονισμός με τα 
υπάρχοντα ευρωπαϊκά και εθνικά 
χρηματοδοτικά μέσα, τα σχετικά μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και τα περιφερειακά 
και τοπικά προγράμματα.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των 
μερισμάτων και των επιστροφών, που θα 
εισπραχθούν από τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν 

3. Τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των 
μερισμάτων και των επιστροφών, που θα 
εισπραχθούν από τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν 
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να επανεπενδύονται από τα ιδρύματα αυτά 
σε δράσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ) για περίοδο 6 ετών 
από την ημερομηνία έναρξης της 
λειτουργίας του μηχανισμού. Όταν 
ολοκληρωθεί η οικονομική εκκαθάριση 
του μηχανισμού, το οφειλόμενο στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες υπόλοιπο 
επιστρέφεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

να επανεπενδύονται από τα ιδρύματα αυτά 
σε δράσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β) και γ). Το 2015, η 
Επιτροπή θα υποβάλει αξιολόγηση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, βάσει της οποίας το 
Συμβούλιο θα αποφασίσει αν θα 
διατηρήσει ή θα θέσει σε εκκαθάριση τον 
μηχανισμό. Όταν ολοκληρωθεί η 
οικονομική εκκαθάριση του μηχανισμού, 
το οφειλόμενο στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες υπόλοιπο επιστρέφεται στον 
γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή λαμβάνει ετήσιες εκθέσεις 
εκτέλεσης από τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, 
στις οποίες περιγράφονται οι 
δραστηριότητες που υποστηρίχθηκαν, με 
στοιχεία για τη χρηματοοικονομική 
εκτέλεση, την κατανομή των 
χρηματοδοτήσεων κατά τομείς και είδος 
δικαιούχων, τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν, τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν και, ει δυνατόν, τον 
αντίκτυπό τους.

1. Η Επιτροπή λαμβάνει ετήσιες εκθέσεις 
εκτέλεσης από τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, 
στις οποίες περιγράφονται οι 
δραστηριότητες που υποστηρίχθηκαν, με 
στοιχεία για τη χρηματοοικονομική 
εκτέλεση, την κατανομή των 
χρηματοδοτήσεων κατά τομείς και είδος 
δικαιούχων, τις αιτήσεις που έγιναν δεκτές 
ή απορρίφθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν, τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν και, ει δυνατόν, τον 
αντίκτυπό τους.

Or. en
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Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για πρώτη φορά το 2011 και πριν από 
τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ποσοτική και ποιοτική 
ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης κατά 
το προηγούμενο έτος. Η ετήσια έκθεση 
βασίζεται στις εκθέσεις εκτέλεσης για τις 
οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1, 
εστιάζονται κυρίως στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν και, ειδικότερα, περιέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν, τις συμβάσεις που 
συνάφθηκαν και τις δράσεις που 
χρηματοδοτήθηκαν, περιλαμβανομένης της 
συμπληρωματικότητάς τους με άλλες 
κοινοτικές παρεμβάσεις, ιδίως του ΕΚΤ.

2. Πριν από τις 31 Μαΐου κάθε έτους, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ποσοτική 
και ποιοτική ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης κατά 
το προηγούμενο έτος. Η ετήσια έκθεση 
βασίζεται στις εκθέσεις εκτέλεσης για τις 
οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1, 
εστιάζονται κυρίως στο ποσοστό 
χρησιμοποίησης του μηχανισμού από τα 
κράτη μέλη και στα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν και, ειδικότερα, περιέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που 
έγιναν δεκτές ή απορρίφθηκαν, τις 
συμβάσεις που συνάφθηκαν και τις 
δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν, 
περιλαμβανομένης της 
συμπληρωματικότητάς τους με άλλες 
κοινοτικές παρεμβάσεις, ιδίως του ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Βάσει της ετήσιας έκθεσης, η 
Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για να 
εξασφαλίσει ότι θα έχουν πρόσβαση στον 
μηχανισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση όσοι αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού.

Or. en
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Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση και 
τελική αξιολόγηση με δική της 
πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 
Η ενδιάμεση αξιολόγηση ολοκληρώνεται 
τέσσερα έτη μετά την έναρξη λειτουργίας 
του μηχανισμού, ενώ η τελική αξιολόγηση 
το αργότερο ένα έτος μετά τη λήξη της/των 
εντολής/-ών που θα δοθεί/-ούν στα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 
Η τελική αξιολόγηση εξετάζει ιδίως τον 
βαθμό στον οποίο ο μηχανισμός συνολικά 
πέτυχε τον στόχο του.

1. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση και 
τελική αξιολόγηση με δική της 
πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με 
τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 
Η ενδιάμεση αξιολόγηση ολοκληρώνεται 
ανά διετία μετά την έναρξη λειτουργίας 
του μηχανισμού, ενώ η τελική αξιολόγηση 
το αργότερο ένα έτος μετά τη λήξη της/των 
εντολής/-ών που θα δοθεί/-ούν στα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 
Η τελική αξιολόγηση εξετάζει ιδίως τον 
βαθμό στον οποίο ο μηχανισμός συνολικά 
πέτυχε τον στόχο του.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Το πρόγραμμα Progress καλύπτει την περίοδο από το 2007 έως το 2013 και χρησιμεύει ως 
νομική βάση για διαφόρων ειδών κοινοτικές δαπάνες. Το πρόγραμμα ενσωματώνει τέσσερα
επιμέρους κοινοτικά προγράμματα δράσης που υποστηρίζουν την υλοποίηση των στόχων 
κοινωνικής πολιτικής (καταπολέμηση των διακρίσεων, κοινωνική ένταξη, απασχόληση και 
ισότητα των φύλων), καθώς και ορισμένες γραμμές του προϋπολογισμού οι οποίες 
σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας.
Βάσει των όρων της διοργανικής συμφωνίας του 2006, στο πρόγραμμα Progress διατέθηκε
πρόσθετο ποσό 114 εκατομμυρίων ευρώ (σε τρέχουσες τιμές). Η αύξηση αυτή ζητήθηκε από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή δημοσίευσε στις 4 Μαρτίου 2009 ια ανακοίνωση («Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής 
ανάκαμψης»), η οποία σκιαγραφούσε ορισμένα στοιχεία που θα βοηθούσαν τα κράτη μέλη 
στην κατάστρωση και εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής για την απασχόληση
(COM(2009) 0114). Το εαρινό Συμβούλιο έθεσε τρεις βασικές προτεραιότητες: διατήρηση 
της υπάρχουσας απασχόλησης, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προώθηση της 
κινητικότητας· αναβάθμιση των δεξιοτήτων και αντιστοίχιση με τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας· και ευκολότερη πρόσβαση στην απασχόληση. Η σύνοδος κορυφής για την
απασχόληση της 7ης Μαΐου 2009 περιείχε μια ανταλλαγή απόψεων για τις προτεραιότητες 
αυτές.
Στις 3 Ιουνίου 2009 η Επιτροπή ενέκρινε μια ανακοίνωση σχετικά με «Κοινή δέσμευση για 
την απασχόληση» (COM(2009) 0257), με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη καθώς και ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους 
της ΕΕ σχετικά με τις τρεις βασικές προτεραιότητες που έθεσε το εαρινό Συμβούλιο. Στην
ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή γνωστοποιούσε ότι θα υποβάλλει πρόταση νέου μηχανισμού
μικροχρηματοδότησης για την απασχόληση, ο οποίος θα χρηματοδοτούνταν (100 εκ. ευρώ) 
από τον υπάρχοντα προϋπολογισμό (δεν γινόταν αναφορά στο Progress) και θα μπορούσε να 
κινητοποιήσει περισσότερο από 500 εκ. ευρώ στο πλαίσιο μιας κοινής πρωτοβουλίας με τα
διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και ειδικότερα με τον όμιλο της ΕΤΕπ.

Η πρόταση της Επιτροπής

Ο κοινοτικός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων για την απασχόληση έχει στόχο να δοθεί 
στους ανέργους η ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα και να ανοίξει ο δρόμος προς την 
επιχειρηματικότητα για μερικές από τις πιο μειονεκτικές ομάδες της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων. Αυτός ο μηχανισμός θα αυξήσει το εύρος της 
στοχοθετημένης οικονομικής στήριξης που παρέχεται στους νέους επιχειρηματίες μέσα στο 
σημερινό πλαίσιο μειωμένης προσφοράς πιστώσεων. Οι επιμέρους επιχειρηματίες και οι 
ιδρυτές πολύ μικρών επιχειρήσεων θα λαμβάνουν επίσης στήριξη μέσω της παροχής 
συμβουλών, της κατάρτισης, της ατομικής καθοδήγησης και της δημιουργίας ικανοτήτων, 
πέρα από τη στήριξη των επιτοκίων από το ΕΚΤ.
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Ο μηχανισμός θα προστεθεί στα άλλα κοινοτικά προγράμματα, παρέχοντας μέσα επιμερισμού 
του κινδύνου και χρηματοδοτήσεις από δανειακούς και μετοχικούς πόρους. Θα αξιοποιήσει 
την πείρα που έχουν συσσωρεύσει διάφορα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως π.χ. ο 
όμιλος της ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων). 
Με βάση συμφωνία κοινής διαχείρισης, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα αυξήσουν 
τους διατιθέμενους χρηματοδοτικούς πόρους, υποστηρίζοντας τους τραπεζικούς και μη 
τραπεζικούς παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με δεδομένο το σημερινό μειωμένο επίπεδο δανειοδοτήσεων και την κατακόρυφη πτώση 
των εκκρεμούντων δανείων (όπως προκύπτει από την εκ των προτέρων αξιολόγηση που 
συνοδεύει την παρούσα πρόταση), οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε κοινοτικό και 
εθνικό επίπεδο πρέπει να ενταθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 
η παροχή μικροπιστώσεων σε επαρκή κλίμακα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υψηλή
ζήτηση πιστώσεων από εκείνους που τις χρειάζονται περισσότερο στην παρούσα περίοδο 
κρίσης, δηλαδή από τους ανέργους ή από τα ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να ιδρύσουν ή να 
αναπτύξουν τη δική τους πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη και ως αυτοαπασχολούμενοι, αλλά 
δεν έχουν πρόσβαση σε «εμπορικές» τραπεζικές πιστώσεις.

Η χρήση κοινοτικών πόρων είναι κατάλληλη και ανταποκρίνεται στο σχετικό ψήφισμα που 
εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 Μαρτίου 20091 σχετικά με ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία για την ανάπτυξη των μικροπιστώσεων προς υποστήριξη της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης. Επιπλέον, η δημιουργία ενιαίου μηχανισμού θα συγκεντρώσει τους δανειακούς 
πόρους που κινητοποιούνται από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τέλος, ένας 
μηχανισμός κοινοτικής εμβέλειας θα αποτρέψει τον κατακερματισμό των προσπαθειών και, 
ως εκ τούτου, θα αυξήσει την παροχή μικροχρηματοδοτήσεων σε όλα τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress με 
απόφαση η οποία καθορίζει μόνο τους ρόλους και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και δεν 
δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη ή για τα μεμονωμένα άτομα. 
Επομένως, η απόφαση είναι το πλέον ενδεδειγμένο μέσο για να επιτευχθεί ο επιθυμητός 
σκοπός

Η πρόταση προβλέπει να μεταφερθούν στον μηχανισμό 100 εκ ευρώ από τον προϋπολογισμό 
του Progress.

Η θέση του Κοινοβουλίου

Κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Σεπτεμβρίου 2009, η επιτροπή EMPL ψήφισε τη
γνωμοδότησή της σχετικά με τον προϋπολογισμό 2010. Η επιτροπή ενέκρινε μια τροπολογία
που δημιουργεί αυτοτελή γραμμή του προϋπολογισμού για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό 
μικροχρηματοδοτήσεων. Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση μετατρέπεται τώρα σε
κρίση της απασχόλησης και κοινωνική κρίση, και επομένως η εισηγήτρια πιστεύει ότι η 
μεταφορά χρηματοδοτικών πόρων από το Progress δίνει λάθος μήνυμα, δεδομένου ότι το 
Progress απευθύνεται στις πιο ευάλωτες ομάδες. Αποτελεί κοινή ευθύνη των κρατών μελών
και της ΕΕ να υλοποιήσουν αποτελεσματικά το πρόγραμμα Progress υπό τις παρούσες 
συνθήκες.

                                               
1 P6_TA-PROV(2009)0166.
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Η εισηγήτρια απορρίπτει συνεπώς την πρόταση της Επιτροπής να μεταφερθούν από το
Progress οι χρηματοδοτικοί πόροι που χρειάζονται για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό 
μικροχρηματοδοτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι μνεία του Progress στην πρόταση πρέπει να 
διαγραφεί σε αρκετά σημεία.

Στο πλαίσιο του άρθρου 3 προτάθηκαν τροπολογίες για να εξασφαλιστεί ότι ο μηχανισμός θα 
εγγραφεί σε αυτοτελή γραμμή του προϋπολογισμού. Επιπλέον, η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη
ότι τα 100 εκ. ευρώ δεν επαρκούν για έναν αποτελεσματικό μηχανισμό· ο προϋπολογισμός 
για τα τέσσερα έτη αυξάνεται κατά 50 εκ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός για τα υποστηρικτικά 
μέτρα είχε ανώτατο όριο 1% του προϋπολογισμού του μηχανισμού. Προκειμένου να
εξασφαλιστεί ότι το ποσό δεν θα αυξηθεί ανάλογα με την αύξηση του συνολικού
προϋπολογισμού, η εισηγήτρια προτείνει να περιοριστεί το ποσό σε ό,τι αντιπροσώπευε η 
αρχική πρόταση (1 εκ. ευρώ).

Για να είναι ο μηχανισμός αποτελεσματικότερος, η εισηγήτρια πιστεύει ότι αυτός θα πρέπει 
να συντονιστεί και να λειτουργεί λαμβάνοντας υπόψη τα άλλα υπάρχοντα χρηματοδοτικά 
μέσα σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Προκειμένου να καταστεί σαφές μέσα στη νομοθετική πρόταση ότι ομάδα-στόχος είναι όλες
οι ευάλωτες ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην είσοδο ή επανείσοδό τους στην
αγορά εργασίας ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, διαγράφεται η μνεία 
συγκεκριμένων ομάδων (όπως είναι π.χ. οι νέοι). Επιπλέον, προστίθεται μια τροπολογία για
να εξασφαλιστεί ότι όποιος λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη θα βοηθηθεί επίσης με 
καθοδήγηση και κατάρτιση.

Η εισηγήτρια προτείνει να αρχίσει η λειτουργία του μηχανισμού την 1η Ιανουαρίου 2010. Αν
η συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτευχθεί αργότερα, ο 
μηχανισμός θα έπρεπε να τεθεί σε λειτουργία αναδρομικά.


