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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse 
ELi tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise mikrokrediidirahastu 
(mikrokrediidirahastu „Progress”)
(KOM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2009)0333) ning muudetud ettepanekut (KOM(2009)0340);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 159 kolmandat lõiku;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, majandus- ja 
rahanduskomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning 
õiguskomisjoni arvamusi (A7-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsus, millega luuakse ELi 
tööhõive elavdamise ja sotsiaalse 
kaasamise mikrokrediidirahastu 
(mikrokrediidirahastu „Progress”)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu otsus, millega luuakse ELi 
tööhõive elavdamise ja sotsiaalse 
kaasamise mikrokrediidirahastu

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tuleb tugevdada ühenduse ja riikide 
jätkuvaid pingutusi pakkuda piisavas 
ulatuses mikrokrediiti mõistliku aja 
jooksul, et vastata selle suurele nõudlusele 
nende hulgas, kes seda praegusel kriisiajal 
kõige enam vajavad, st töötud ja 
haavatavamad isikud, sealhulgas noored,
kes soovivad alustada või arendada 
mikroettevõtteid, sealhulgas need, kes 
soovivad hakata füüsilisest isikust 
ettevõtjateks, kuid kellele ei anta 
kommertspankades laenu.

(3) Tuleb tugevdada ühenduse ja riikide 
jätkuvaid pingutusi pakkuda piisavas 
ulatuses mikrokrediiti mõistliku aja 
jooksul, et vastata selle suurele nõudlusele 
nende hulgas, kes seda praegusel kriisiajal 
kõige enam vajavad, ja nende hulgas, 
kellel puudub juurdepääs 
traditsioonilisele krediiditurule, st töötud 
ja haavatavamad isikud, kes soovivad 
alustada või arendada mikroettevõtteid, 
sealhulgas need, kes soovivad hakata 
füüsilisest isikust ettevõtjateks, kuid kellele 
ei anta kommertspankades laenu.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Enamik ebasoodsas olukorras 
olevatele inimestele antavatest 
mikrokrediitidest Euroopa Liidus pärineb 
mitteärilistest mikrokrediidiga tegelevatest 
asutustest ja need vajavad lisatoetust, et 
rahuldada nõudlust selle praegusel 
tasemel.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjoni teatises „Ühine kohustus 
tööhõive tagamisel” rõhutati vajadust 
pakkuda uut võimalust töötutele ja luua 
võimalused Euroopa kõige ebasoodsamas 
olukorras olevatele gruppidele, sealhulgas 
noortele, ettevõtluse alustamiseks. Lisaks 
praegustele vahenditele on vaja 
erimeetmeid, millega veelgi enam 
tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust, toetades Euroopa 
Investeerimispanga, Euroopa 
Investeerimisfondi ja teiste rahvusvaheliste 
finantsasutuste võetavaid meetmeid, ilma 
et see piiraks liikmesriikide meetmeid. 
Seetõttu tegi komisjon ettepaneku uue ELi 
mikrokrediidirahastu loomiseks, et 
parandada teatavate riskigruppide 
võimalusi saada mikrokrediiti ning veelgi 
enam toetada ettevõtluse, sotsiaalse 
ettevõtluse ja mikroettevõtete arengut.

(4) Komisjoni teatises „Ühine kohustus 
tööhõive tagamisel” rõhutati vajadust 
pakkuda uut võimalust töötutele ja luua 
võimalused Euroopa kõige ebasoodsamas 
olukorras olevatele gruppidele ettevõtluse 
alustamiseks. Lisaks praegustele 
vahenditele on vaja erimeetmeid, millega 
veelgi enam tugevdada majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust, toetades Euroopa 
Investeerimispanga, Euroopa 
Investeerimisfondi ja teiste rahvusvaheliste 
finantsasutuste võetavaid meetmeid, ilma 
et see piiraks liikmesriikide meetmeid. 
Seetõttu tegi komisjon ettepaneku uue ELi 
mikrokrediidirahastu loomiseks, et 
parandada teatavate riskigruppide 
võimalusi saada mikrokrediiti ning veelgi 
enam toetada ettevõtluse, sotsiaalse 
ettevõtluse ja mikroettevõtete arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Rahastu kaudu finantseeritavate 
meetmetega peaksid kaasnema nõustamis-
ja koolitusprogrammid, et suurendada 
võimalusi elujõuliste ja 
konkurentsivõimeliste mikroettevõtete 
loomiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Rahastu tulemuslikkuse 
suurendamiseks tuleks seda koordineerida 
ja rakendada paralleelselt olemasolevate 
Euroopa ja riiklike rahastamisvahendite, 
asjaomaste sotsiaalabimeetmete ning 
piirkondlike ja kohalike programmidega.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevaga asutatakse tööhõive 
elavdamise ja sotsiaalse kaasamise 
mikrokrediidirahastu, mida nimetatakse 
mikrokrediidirahastu „Progress” (edaspidi 
„rahastu”).

Käesolevaga asutatakse tööhõive 
elavdamise ja sotsiaalse kaasamise 
mikrokrediidirahastu, mida nimetatakse 
Euroopa mikrokrediidirahastu (edaspidi 
„rahastu”).

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) isikute jaoks, kes on oma töö kaotanud
või keda ohustab töökaotus ja kes 
soovivad alustada oma mikroettevõtet, 
sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjad;

a) isikute jaoks, kellel on raskusi tööturule 
pääsemise või naasmisega ja kes soovivad 
alustada oma mikroettevõtet, sealhulgas 
füüsilisest isikust ettevõtjad;
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Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ebasoodsas olukorras olevate isikute, 
sealhulgas noorte jaoks, kes soovivad 
alustada oma mikroettevõtet, sealhulgas 
füüsilisest isikust ettevõtjad; 

b) ebasoodsas olukorras olevate isikute
jaoks, keda ohustab sotsiaalne tõrjutus ja
kes soovivad alustada või edasi arendada
oma mikroettevõtet, sealhulgas füüsilisest 
isikust ettevõtjad;

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) mikroettevõtete ja sotsiaalsete ettevõtete 
jaoks, mis võtavad tööle inimesi, kes on 
kaotanud töö, või ebasoodsas olukorras 
olevaid inimesi, sealhulgas noori.

c) mikroettevõtete ja sotsiaalsete ettevõtete 
jaoks, mis võtavad tööle inimesi, kes on 
kaotanud töö, või ebasoodsas olukorras 
olevaid inimesi.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühenduse eelarvest eraldatakse 
ajavahemikuks 1. jaanuar 2010 kuni 31. 
detsember 2013 rahastu tarvis 100 miljonit 
eurot. 

1. Ühenduse eelarvest eraldatakse 
ajavahemikuks 1. jaanuar 2010 kuni 31. 
detsember 2013 rahastu tarvis 150 miljonit 
eurot. 
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Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Rahastule tehakse eraldi eelarverida.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 4 lõike 1 punktis d osutatud 
abimeetmeteks eraldatav kogueelarve ei 
ületa 1 % rahastu eelarvest, nagu on 
sätestatud lõikes 1.

3. Artikli 4 lõike 1 punktis d osutatud 
abimeetmeteks eraldatav kogueelarve ei 
ületa 1 miljonit eurot. 

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriikides asuvad avalik-
õiguslikud ja eraõiguslikud asutused, kes 
võimaldavad juurdepääsu rahastule, 
koostavad täiendavad juhised lõplike 
abisaajate abikõlblikkuse kohta ning 
teevad tihedat koostööd lõplikele 
abisaajatele nõustamis- ja 
koolitusprogramme pakkuvate 
organisatsioonidega, et luua elujõulisi 
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ning konkurentsivõimelisi 
mikroettevõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et rakendada artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
meetmeid, v.a artikli 4 lõike 1 punktis d 
nimetatud toetusmeetmeid, sõlmib 
komisjon rahvusvaheliste 
finantsasutustega, eelkõige Euroopa 
Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa 
Investeerimisfondiga (EIF), kokkulepped 
kooskõlas nõukogu määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikliga 53d ja 
komisjoni määruse (EÜ, Euratom) nr 
2342/2002 artikliga 43. Need kokkulepped 
sisaldavad üksikasjalikke sätteid neile 
asutustele antud ülesannete täitmise kohta, 
sealhulgas vajadust tagada vastastikune 
täiendavus riiklike kavadega.

2. Et rakendada artikli 4 lõikes 1 nimetatud 
meetmeid, v.a artikli 4 lõike 1 punktis d 
nimetatud toetusmeetmeid, sõlmib 
komisjon rahvusvaheliste 
finantsasutustega, eelkõige Euroopa 
Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa 
Investeerimisfondiga (EIF), kokkulepped 
kooskõlas nõukogu määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikliga 53d ja 
komisjoni määruse (EÜ, Euratom) nr 
2342/2002 artikliga 43. Need kokkulepped 
sisaldavad üksikasjalikke sätteid neile 
asutustele antud ülesannete täitmise kohta, 
sealhulgas vajadust tagada vastastikune 
täiendavus ja kooskõla olemasolevate 
Euroopa ja riiklike rahastamisvahendite, 
asjaomaste sotsiaalabimeetmete ning 
piirkondlike ja kohalike programmidega.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud finantsasutused 
võivad saadud tulud, sealhulgas dividendid 
ja tagasimaksed, alates rahastu 
alustamiskuupäevast kuue aasta jooksul

3. Lõikes 2 osutatud finantsasutused 
võivad saadud tulud, sealhulgas dividendid 
ja tagasimaksed, uuesti investeerida artikli 
4 lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
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uuesti investeerida artikli 4 lõike 1 
punktides a, b ja c osutatud meetmetesse. 
Rahastu sulgemise korral makstakse 
Euroopa ühendustele võlgnetav osa 
Euroopa Ühenduste üldeelarvesse.

meetmetesse. 2015. aastal esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
hinnangu, mille põhjal langetab viimane 
otsuse rahastu säilitamise või sulgemise 
kohta. Rahastu sulgemise korral makstakse 
Euroopa ühendustele võlgnetav osa 
Euroopa ühenduste üldeelarvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon saab artikli 5 lõikes 2 
nimetatud rahvusvahelistelt 
finantsasutustelt rakendamise 
aastaaruanded, milles esitatakse toetatud 
tegevused ja selleks eraldatud vahendid, 
rahaliste vahendite jaotus sektorite ja 
toetusesaajate lõikes, esitatud taotlused, 
sõlmitud kokkulepped, rahastatud 
meetmed, tulemused ja võimaluse korral 
mõju. 

1. Komisjon saab artikli 5 lõikes 2 
nimetatud rahvusvahelistelt 
finantsasutustelt rakendamise 
aastaaruanded, milles esitatakse toetatud 
tegevused ja selleks eraldatud vahendid, 
rahaliste vahendite jaotus sektorite ja 
toetusesaajate lõikes, heakskiidetud või 
tagasilükatud taotlused, sõlmitud 
kokkulepped, rahastatud meetmed, 
tulemused ja võimaluse korral mõju. 

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates aastast 2011 esitab komisjon
enne iga aasta 31. detsembrit Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kvantitatiivse ja 
kvalitatiivse aruande eelmisel aastal 
käesoleva otsuse alusel võetud meetmete 
kohta. Aastaaruanne peab põhinema lõikes 
1 osutatud rakendamisaruannetel ja neis 

2. Komisjon esitab enne iga aasta 31. maid
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
kvantitatiivse ja kvalitatiivse aruande 
eelmisel aastal käesoleva otsuse alusel 
võetud meetmete kohta. Aastaaruanne 
põhineb lõikes 1 osutatud 
rakendamisaruannetel ja neis 
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peab peamiselt keskenduma saadud 
tulemustele ning eelkõige peab selles 
olema esitatud teave esitatud taotluste, 
sõlmitud lepingute, rahastatud meetmete 
kohta, sealhulgas nende meetmete ja teiste 
ühenduse meetmete, eelkõige ESF, 
vastastikuse täiendavuse kohta. 

keskendutakse peamiselt sellele, mil 
määral on liikmesriigid rahastut 
kasutanud, ja saadud tulemustele ning 
eelkõige on selles esitatud teave 
heakskiidetud või tagasilükatud taotluste, 
sõlmitud lepingute, rahastatud meetmete 
kohta, sealhulgas nende meetmete ja teiste 
ühenduse meetmete, eelkõige ESF, 
vastastikuse täiendavuse kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon teeb selle aastaaruande 
alusel jõupingutusi, et tagada sotsiaalsest 
tõrjutusest ohustatud isikutele juurdepääs 
rahastule terves Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon korraldab omal algatusel ja 
tihedas koostöös artikli 5 lõikes 2 
nimetatud rahvusvaheliste 
finantsasutustega vahepealseid ja 
lõpphindamisi. Vahehindamine viiakse ellu 
neli aastat pärast rahastu tegevuse algust ja 
lõpphindamine hiljemalt üks aasta pärast 
artikli 5 lõikes 2 nimetatud 
rahvusvahelistele finantsasutustele antud 
mandaadi lõppemist. Lõpphindamise 
käigus uuritakse eelkõige, mil määral on 

1. Komisjon korraldab omal algatusel ja 
tihedas koostöös artikli 5 lõikes 2 
nimetatud rahvusvaheliste 
finantsasutustega vahepealseid ja 
lõpphindamisi. Vahehindamine viiakse ellu 
igal teisel aastal pärast rahastu tegevuse 
algust ja lõpphindamine hiljemalt üks aasta 
pärast artikli 5 lõikes 2 nimetatud 
rahvusvahelistele finantsasutustele antud 
mandaadi lõppemist. Lõpphindamise 
käigus uuritakse eelkõige, mil määral on 
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rahastu tervikuna saavutanud oma 
eesmärgid. 

rahastu tervikuna saavutanud oma 
eesmärgid. 

Or. en
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SELETUSKIRI

Taust
Programm „Progress” kestab ajavahemikul 2007−2013 ja on õiguslikuks aluseks erinevatele 
ühenduse kulutustele. Programm hõlmab nelja konkreetset ühenduse tegevusprogrammi, mis 
toetavad nii sotsiaalpoliitika kava (mittediskrimineerimine, sotsiaalne kaasatus, tööhõive ja 
sooline võrdõiguslikkus) elluviimist kui ka mitmeid töötingimustega seotud eelarveridu.
2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe alusel eraldati programmile „Progress” 
täiendav summa 114 miljonit eurot (jooksevhindades). Täiendava summa eraldamist palus 
Euroopa Parlament.

Komisjon avaldas 4. märtsil 2009 teatise „Euroopa majanduse elavdamine”, milles esitati 
mitu punkti, mis aitavad liikmesriikidel tulemuslikku tööhõivepoliitikat välja kujundada ja 
ellu viia (KOM(2009)0114). Kevadisel Euroopa Ülemkogul seati kolm peamist prioriteeti: 
säilitada tööhõive, luua töökohti ja edendada liikuvust; ajakohastada oskusi ja viia need 
vastavusse tööturu vajadustega; ning parandada töökohtade kättesaadavust. 7. mail 2009 
toimunud tööhõivealane tippkohtumine kujutas endast arvamuste vahetamist nende 
prioriteetide üle.
3. juunil 2009 võttis komisjon vastu teatise „Ühine kohustus tööhõive tagamisel” 
(KOM(2009)0257), mille eesmärk on tugevdada koostööd Euroopa Liidu ja liikmesriikide 
vahel ning ELi sotsiaalpartnerite vahel kevadisel Euroopa Ülemkogul kindlaks määratud 
kolme peamise prioriteedi alal. Komisjon esitas kõnealuses teatises ettepaneku sellise uue 
tööhõive elavdamise mikrokrediidirahastu loomiseks, mida rahastataks (100 miljonit eurot) 
olemasolevast eelarvest (programmi „Progress” ei mainita) ja millega loodaks võimalus 
kasutada enam kui 500 miljonit eurot ühises algatuses finantsasutustega, eelkõige EIP 
grupiga.

Komisjoni ettepanek
ELi tööhõive elavdamise mikrokrediidirahastu eesmärk on pakkuda töötutele võimalust uuesti 
alustada ja luua võimalused ettevõtluse alustamiseks Euroopa kõige ebasoodsamas olukorras 
olevatele gruppidele, sealhulgas noortele. Uue rahastuga laiendatakse sihtotstarbelist rahalist 
toetust uutele ettevõtjatele, kelle võimalused laenu saada on praegu piiratud. Lisaks 
intressitoetusele ESFist toetatakse üksikettevõtjaid ja mikroettevõtete asutajaid ka nõustamise, 
koolitamise ja juhendamise kaudu ning aidatakse suurendada nende suutlikkust.

Rahastu täiendab teisi ühenduse programme, pakkudes riskijagamise vahendeid ning 
võimaldades võlakohustuste ja omakapitali kaudu rahastamist. Selles kasutatakse 
rahvusvaheliste finantsasutuste, näiteks EIP grupi (Euroopa Investeerimispank ja Euroopa 
Investeerimisfond) kogemusi. Ühise haldamiskorra põhiselt tagavad rahvusvahelised 
finantsasutused lisavahendid, toetades mikrokrediidi andjaid (pangad või muud) kogu 
Euroopa Liidus.

Võttes arvesse praegu vähenenud laenude mahtu ja tagastamata laenude järsku vähenemist 
(nagu näitab käesolevale ettepanekule lisatud eelhinnang), tuleb tugevdada ühenduse ja riikide 
jätkuvaid pingutusi pakkuda piisavas ulatuses mikrokrediiti mõistliku aja jooksul, et 
rahuldada selle suurt nõudlust nende hulgas, kes niisugust krediiti praegusel kriisiajal kõige 
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enam vajavad, st töötud või ebasoodsas olukorras olevad isikud, kes soovivad käivitada või 
arendada mikroettevõtteid, sealhulgas hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks, kuid kellele ei 
anta kommertspankades laenu.

Ühenduse vahendite kasutamine on asjakohane ja vastavuses Euroopa Parlamendi 24. märtsi 
2009. aasta resolutsiooniga1 Euroopa mikrokrediidi algatuse väljatöötamise kohta, et toetada 
majanduskasvu ja tööhõivet. Peale selle aitab rahastu sihipäraselt kasutada rahvusvaheliste 
finantsasutuste eraldatavaid vahendeid. Kogu ELi hõlmav rahastu hoiab ära erinevused 
lähenemisviisis, suurendades nii mikrokrediidi andmist kõikides liikmesriikides.

Komisjon teeb ettepaneku luua mikrokrediidirahastu „Progress” otsusega, milles 
määratletakse vaid komisjoni roll ja vastutus ning millega ei anta ei õigusi ega kohustusi ei 
liikmesriikidele ega üksikisikutele. Seega on otsus parim vahend soovitud eesmärgi 
saavutamiseks.

Ettepanek on jagada programmi „Progress” eelarvest rahastu tarvis ümber 100 miljonit eurot.

Parlamendi seisukoht
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni 3. septembri 2009. aasta koosolekul oli hääletusel komisjoni 
arvamus 2010. aasta eelarve kohta. Komisjon võttis vastu muudatusettepaneku, millega 
luuakse ELi mikrokrediidirahastule eraldi eelarverida. Et finants- ja majanduskriis on nüüd 
muutumas tööhõive- ja sotsiaalkriisiks, on raportöör seisukohal, et rahaliste vahendite 
ümberjagamisega programmi „Progress” eelarvest edastatakse vale signaal, sest „Progressi” 
sihtrühmaks on kõige ebasoodsamas olukorras olevad grupid. Liikmesriigid ja EL vastutavad 
ühiselt programmi „Progress” tulemusliku rakendamise eest praeguses olukorras.
Seetõttu lükkab raportöör tagasi komisjoni ettepaneku jaotada ELi mikrokrediidirahastule 
vajalik raha ümber programmi „Progress” eelarvest. See tähendab, et ettepaneku erinevates 
osades tuleks viited programmile „Progress” välja jätta.

Artikli 3 kohta on esitatud muudatusettepanekud, et tagada rahastule eraldi eelarverida. Lisaks 
on raportöör veendunud, et 100 miljonit eurot ei ole tulemusliku rahastu jaoks piisav summa: 
nelja aasta eelarvet suurendatakse 50 miljoni euro võrra. Toetusmeetmete eelarvevahendid ei 
tohi moodustada kogueelarvest rohkem kui 1%. Et tagada, et see piirmäär ei suurene vastavalt 
üldeelarve suurenemisele, teeb raportöör ettepaneku piirata eelarvevahendeid algses 
ettepanekus pakutud summani (1 miljon eurot).

Raportöör on veendunud, et rahastu suurema tulemuslikkuse eesmärgil tuleks seda 
kooskõlastada ja rakendada muudele olemasolevatele Euroopa, riigi, piirkonna ja kohaliku 
tasandi rahastamisvahenditele vastavalt.

Et määratleda õigusakti ettepanekus selgelt, et selle sihtrühmaks on kõik ebasoodsas olukorras 
olevad grupid, kellel on raskusi tööturule pääsemise või naasmisega ja kes seisavad silmitsi 
sotsiaalse tõrjutusega, on ettepanekust välja jäetud viide konkreetsetele gruppidele (näiteks 
noortele). Lisatud on muudatusettepanek, millega püütakse tagada, et rahalist toetust saav isik 
saaks osaleda ka nõustamis- ja koolitusprogrammides, mis on mõeldud tema abistamiseks.

                                               
1 P6_TA-PROV(2009)0166.
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Raportöör teeb ettepaneku, et rahastu alustaks oma tegevust 1. jaanuaril 2010. Kui kokkulepe 
nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel saavutatakse hiljem, peaks rahastu alustama oma 
tegevust tagasiulatuvalt.


