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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisen 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan mikrorahoitusjärjestelyn (Progress-
mikrorahoitusjärjestely) perustamisesta
(KOM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2009)0333) ja muutetun ehdotuksen (KOM(2009)0340),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 159 artiklan 
kolmannen kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätökseksi eurooppalaisen 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevan mikrorahoitusjärjestelyn
(Progress-mikrorahoitusjärjestely)
perustamisesta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätökseksi eurooppalaisen 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevan mikrorahoitusjärjestelyn
perustamisesta

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Parhaillaan käynnissä olevia yhteisön 
toimia ja kansallisia toimia on tehostettava 
mikroluottojen tarjonnan lisäämiseksi 
kohtuullisessa ajassa riittävälle tasolle 
vastaamaan suurta kysyntää. Eniten 
mikroluottoja tänä kriisiaikana tarvitsevat 
sellaiset työttömät ja heikossa asemassa
olevat ihmiset, kuten nuoret, jotka 
haluavat käynnistää ja kehittää 
mikroyrityksiä itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna 
mutta joilla ei ole mahdollisuuksia saada 
lainaa.

(3) Parhaillaan käynnissä olevia yhteisön 
toimia ja kansallisia toimia on tehostettava 
mikroluottojen tarjonnan lisäämiseksi 
kohtuullisessa ajassa riittävälle tasolle 
vastaamaan suurta kysyntää niiden 
henkilöiden keskuudessa, jotka eniten 
tarvitsevat mikroluottoja tänä kriisiaikana 
ja joilla ei ole pääsyä tavanomaisille 
luottomarkkinoille, toisin sanoen 
työttömien ja heikossa asemassa olevien 
ihmisten, jotka haluavat käynnistää ja 
kehittää mikroyrityksiä itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna 
mutta joilla ei ole mahdollisuuksia saada 
lainaa.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Ei-kaupalliset 
mikrorahoituslaitokset tarjoavat 
suurimman osan heikossa asemassa 
oleville henkilöille Euroopan unionissa 
myönnettävistä mikroluotoista, ja nämä 
luotontarjoajat tarvitsevat lisätukea 
pystyäkseen vastaamaan kysyntään sen 
nykyisellä tasolla.  

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komission tiedonannossa Yhteinen 
sitoutuminen työllisyyteen painotetaan 
tarvetta tarjota työttömille mahdollisuus 
uuteen alkuun ja joillekin Euroopan 
kaikkein heikoimmassa asemassa oleville 
ryhmille, kuten nuorille, tilaisuus 
yrittäjyyteen. Nykyisin käytössä olevien 
välineiden lisäksi tarvitaan erityistoimia, 
jotta taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta saataisiin entisestään 
lujitettua tehostamalla Euroopan 
investointipankin, Euroopan 
investointirahaston ja muiden 
kansainvälisten rahoituslaitosten 
toteuttamia toimia jäsenvaltioiden 
toimintaa vaikeuttamatta. Tästä syystä 
komissio on tehnyt ehdotuksen EU:n 
uudesta mikrorahoitusjärjestelystä 
parantaakseen tiettyjen riskiryhmien 
mahdollisuuksia saada mikrorahoitusta ja 
tukeakseen edelleen yrittäjyyttä, 
sosiaalitaloutta ja mikroyrityksiä.

(4) Komission tiedonannossa Yhteinen 
sitoutuminen työllisyyteen painotetaan 
tarvetta tarjota työttömille mahdollisuus 
uuteen alkuun ja joillekin Euroopan 
kaikkein heikoimmassa asemassa oleville 
ryhmille tilaisuus yrittäjyyteen. Nykyisin 
käytössä olevien välineiden lisäksi 
tarvitaan erityistoimia, jotta taloudellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta saataisiin 
entisestään lujitettua tehostamalla 
Euroopan investointipankin, Euroopan 
investointirahaston ja muiden 
kansainvälisten rahoituslaitosten 
toteuttamia toimia jäsenvaltioiden 
toimintaa vaikeuttamatta. Tästä syystä 
komissio on tehnyt ehdotuksen EU:n 
uudesta mikrorahoitusjärjestelystä 
parantaakseen tiettyjen riskiryhmien 
mahdollisuuksia saada mikrorahoitusta ja 
tukeakseen edelleen yrittäjyyttä, 
sosiaalitaloutta ja mikroyrityksiä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Rahoitusjärjestelystä rahoitettaviin 
toimiin olisi liitettävä mentorointi- ja 
koulutusohjelmia, jotta mahdollisuudet 
elinkelpoisten ja kilpailukykyisten 
mikroyritysten luomiseen maksimoitaisiin.   

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jotta rahoitusjärjestely olisi 
tehokkaampi, sitä olisi koordinoitava ja 
toteutettava rinnakkain nykyisten 
Euroopan unionin ja kansallisten 
rahoitusvälineiden, relevanttien 
sosiaalitukeen liittyvien toimenpiteiden 
sekä alueellisten ja paikallisten ohjelmien 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan eurooppalainen työllisyyttä 
ja sosiaalista osallisuutta koskeva 
mikrorahoitusjärjestely, niin sanottu
Progress-mikrorahoitusjärjestely, 
jäljempänä 'rahoitusjärjestely'.

Perustetaan eurooppalainen työllisyyttä ja 
sosiaalista osallisuutta koskeva 
mikrorahoitusjärjestely, niin sanottu
eurooppalainen mikrorahoitusjärjestely, 
jäljempänä 'rahoitusjärjestely'.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) henkilöt, jotka ovat menettäneet tai 
ovat vaarassa menettää työpaikkansa ja 
jotka haluavat käynnistää oman 

(a) henkilöt, joilla on vaikeuksia päästä tai 
palata työmarkkinoille ja jotka haluavat 
käynnistää oman mikroyrityksen itsenäinen 
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mikroyrityksen itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna

ammatinharjoittaminen mukaan luettuna

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) heikossa asemassa olevat henkilöt,
kuten nuoret, jotka haluavat käynnistää 
oman mikroyrityksen tai kehittää jo 
olemassa olevaa mikroyritystään itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna

(b) heikossa asemassa olevat henkilöt, 
jotka ovat sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa ja jotka haluavat käynnistää 
oman mikroyrityksen tai kehittää jo 
olemassa olevaa mikroyritystään itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sosiaalitalouden mikroyritykset, jotka 
työllistävät työpaikkansa menettäneitä 
henkilöitä tai muuten heikossa asemassa 
olevia, kuten nuoria.

(c) sosiaalitalouden mikroyritykset, jotka 
työllistävät työpaikkansa menettäneitä 
henkilöitä tai muuten heikossa asemassa 
olevia.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön talousarviosta 
rahoitusjärjestelylle 1 päivän tammikuuta 
2010 ja 31 päivän joulukuuta 2013 
väliseksi ajaksi maksettava rahoitusosuus 
on 100 miljoonaa euroa.

1. Yhteisön talousarviosta 
rahoitusjärjestelylle 1 päivän tammikuuta 
2010 ja 31 päivän joulukuuta 2013 
väliseksi ajaksi maksettava rahoitusosuus 
on 150 miljoonaa euroa.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rahoitusjärjestelyä varten luodaan 
erillinen budjettikohta.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimenpiteiden 
kokonaismääräraha saa olla enintään
1 prosentti 1 kohdassa vahvistetusta 
rahoitusjärjestelyn talousarviosta.

3. Edellä 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettujen tukitoimenpiteiden 
kokonaismääräraha saa olla enintään
1 miljoona euroa.

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioihin sijoittautuneet julkiset 
ja yksityiset tahot, jotka mahdollistavat 
rahoitusjärjestelyn piiriin pääsyn, laativat 
lisäohjeita lopullisten tuensaajien 
tukikelpoisuudesta ja tekevät tiivistä 
yhteistyötä niiden organisaatioiden 
kanssa, jotka tarjoavat mentorointi- ja 
koulutusohjelmia lopullisille tuensaajille 
elinkelpoisten ja kilpailukykyisten 
mikroyritysten luomiseksi.   

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimien, 4 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja 
tukitoimenpiteitä lukuun ottamatta, 
täytäntöönpanemiseksi komissio tekee 
kansainvälisten rahoituslaitosten, erityisesti 
Euroopan investointipankin (EIP) ja 
Euroopan investointirahaston (EIR), kanssa 
sopimuksia neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 53 d artiklan ja 
komission asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 2342/2002 43 artiklan mukaisesti.
Sopimuksissa on oltava tarkat määräykset 
kyseisille laitoksille uskottujen tehtävien 
täytäntöönpanosta, ja niiden täydentävyys 
kansallisiin ohjelmiin nähden on 
varmistettava.

2. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimien, 4 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuja 
tukitoimenpiteitä lukuun ottamatta, 
täytäntöönpanemiseksi komissio tekee 
kansainvälisten rahoituslaitosten, erityisesti 
Euroopan investointipankin (EIP) ja 
Euroopan investointirahaston (EIR), kanssa 
sopimuksia neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 53 d artiklan ja 
komission asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 2342/2002 43 artiklan mukaisesti.
Sopimuksissa on oltava tarkat määräykset 
kyseisille laitoksille uskottujen tehtävien 
täytäntöönpanosta, ja niiden täydentävyys
nykyisiin Euroopan unionin ja
kansallisiin rahoitusvälineisiin, 
relevantteihin sosiaalitukeen liittyviin 
toimenpiteisiin sekä alueellisiin ja 
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paikallisiin ohjelmiin nähden sekä 
koordinointi näiden kanssa on 
varmistettava.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut 
kansainväliset rahoituslaitokset voivat 
sijoittaa saamansa tuotot, myös osingot ja 
hyvitykset, uudelleen 4 artiklan 1 kohdan 
a–c alakohdassa tarkoitettuihin toimiin
kuudeksi vuodeksi sen jälkeen, kun
rahoitusjärjestely on otettu käyttöön. Kun 
rahoitusjärjestely päätetään, Euroopan 
yhteisöille kuuluva saldo maksetaan 
takaisin yhteisöjen yleiseen talousarvioon.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut 
kansainväliset rahoituslaitokset voivat 
sijoittaa saamansa tuotot, myös osingot ja 
hyvitykset, uudelleen 4 artiklan 1 kohdan 
a–c alakohdassa tarkoitettuihin toimiin. 
Komissio esittää vuonna 2015 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle arvioinnin, 
jonka pohjalta jälkimmäinen päättää, 
säilytetäänkö rahoitusjärjestely vai 
päätetäänkö se.  Kun rahoitusjärjestely 
päätetään, Euroopan yhteisöille kuuluva 
saldo maksetaan takaisin yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission on saatava 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuilta kansainvälisiltä 
rahoituslaitoksilta vuosittain 
täytäntöönpanokertomukset, joissa 
esitetään tuetut toimet ilmoittaen niiden
osalta rahoituksen täytäntöönpano, 
rahoituksen jakautuminen alojen ja 
tuensaajatyyppien mukaan, jätetyt

1. Komission on saatava 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuilta kansainvälisiltä 
rahoituslaitoksilta vuosittain 
täytäntöönpanokertomukset, joissa 
esitetään tuetut toimet ilmoittaen niiden 
osalta rahoituksen täytäntöönpano, 
rahoituksen jakautuminen alojen ja 
tuensaajatyyppien mukaan, hyväksytyt tai 
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hakemukset, tehdyt sopimukset, rahoitetut 
toimet, tulokset ja, jos mahdollista, 
vaikutukset.

hylätyt hakemukset, tehdyt sopimukset, 
rahoitetut toimet, tulokset ja, jos 
mahdollista, vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa ensimmäisen kerran 
vuonna 2011 ja sen jälkeen vuosittain 
ennen joulukuun 31 päivää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
päätöksen nojalla edellisenä vuonna 
toteutetuista toimista kertomuksen, jossa 
tarkastellaan toimien määrää ja laatua.
Vuosikertomus laaditaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanokertomusten 
pohjalta, ja siinä tarkastellaan erityisesti 
saavutettuja tuloksia ja ilmoitetaan tietoja
jätetyistä hakemuksista, tehdyistä 
sopimuksista ja rahoitetuista toimista 
kiinnittäen huomiota myös siihen, kuinka 
ne täydentävät yhteisön muita, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastoon liittyviä, 
toimia.

2. Komissio antaa vuosittain ennen
toukokuun 31 päivää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
päätöksen nojalla edellisenä vuonna 
toteutetuista toimista kertomuksen, jossa 
tarkastellaan toimien määrää ja laatua.
Vuosikertomus laaditaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen täytäntöönpanokertomusten 
pohjalta, ja siinä tarkastellaan erityisesti
sitä, miten rahoitusjärjestelyn käyttö on 
jakautunut jäsenvaltioiden kesken, sekä
saavutettuja tuloksia ja ilmoitetaan tietoja
hyväksytyistä tai hylätyistä hakemuksista, 
tehdyistä sopimuksista ja rahoitetuista 
toimista kiinnittäen huomiota myös siihen, 
kuinka ne täydentävät yhteisön muita, 
esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastoon 
liittyviä, toimia.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän vuosikertomuksen pohjalta 
komissio pyrkii varmistamaan, että 
rahoitusjärjestely on sosiaalisen 
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syrjäytymisen vaarassa olevien 
henkilöiden käytettävissä kaikkialla 
Euroopan unionin alueella.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee omasta aloitteestaan 
väli- ja loppuarvioinnit tiiviissä 
yhteistyössä 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen kansainvälisten 
rahoituslaitosten kanssa. Väliarviointi 
tehdään neljän vuoden kuluttua
rahoitusjärjestelyn käyttöönoton jälkeen ja 
loppuarviointi viimeistään vuoden kuluttua 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille 
kansainvälisille rahoituslaitoksille annetun 
yhden tai useamman valtuutuksen 
päättymisestä. Loppuarvioinnissa 
tarkastellaan erityisesti sitä, missä 
laajuudessa rahoitusjärjestelyn tavoitteet on 
kokonaisuudessaan saavutettu.

1. Komissio tekee omasta aloitteestaan 
väli- ja loppuarvioinnit tiiviissä 
yhteistyössä 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen kansainvälisten 
rahoituslaitosten kanssa. Väliarviointi 
tehdään joka toinen vuosi
rahoitusjärjestelyn käyttöönoton jälkeen ja 
loppuarviointi viimeistään vuoden kuluttua 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille 
kansainvälisille rahoituslaitoksille annetun 
yhden tai useamman valtuutuksen 
päättymisestä. Loppuarvioinnissa 
tarkastellaan erityisesti sitä, missä 
laajuudessa rahoitusjärjestelyn tavoitteet on 
kokonaisuudessaan saavutettu.

Or. en
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PERUSTELUT

Tausta
Progress-ohjelma kattaa ajanjakson 2007–2013 ja toimii oikeusperustana erilaisille yhteisön 
menoille.  Ohjelma sisältää neljä yhteisön toimintaohjelmaa, joilla sosiaalipoliittisen ohjelman 
täytäntöönpanoa on tuettu tähän saakka (syrjinnän torjunta, sosiaalisen syrjäytymisen torjunta, 
työllisyys, naisten ja miesten tasa-arvo), sekä useita työoloihin liittyviä budjettikohtia. 
Vuoden 2006 toimielinten välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti Progress-ohjelmaan
osoitettiin 114 miljoonan euron (nykyhintoina) lisämäärä. Euroopan parlamentti oli pyytänyt 
lisäystä.

Komissio julkaisi 4. maaliskuuta 2009 tiedonannon "Elvytys Euroopassa" (KOM(2009)0114), 
jossa hahmoteltiin useita kohtia, joiden tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita laatimaan ja 
panemaan täytäntöön tehokasta työllisyyspolitiikkaa. Kevään Eurooppa-neuvosto asetti kolme 
keskeistä tavoitetta: työllisyyden säilyttäminen, työpaikkojen luominen ja liikkuvuuden 
edistäminen; osaamisen kehittäminen ja työmarkkinoiden tarpeisiin vastaaminen; sekä 
työmarkkinoille pääsyn parantaminen. Työllisyyshuippukokouksessa, joka järjestettiin 
7. toukokuuta 2009, vaihdettiin näkemyksiä näistä painopisteistä. Komissio hyväksyi 
3. kesäkuuta 2009 tiedonannon "Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen" (KOM(2009)0257), 
jonka tavoitteena on vahvistaa unionin ja sen jäsenvaltioiden välistä sekä EU:n 
työmarkkinaosapuolten välistä yhteistyötä kevään Eurooppa-neuvostossa vahvistettujen 
kolmen painopisteen alalla. Tiedonannossa komissio ilmoitti esittävänsä ehdotuksen uudeksi 
työllisyyttä koskevaksi mikrorahoitusjärjestelyksi, joka rahoitettaisiin (100 miljoonaa euroa) 
nykyisestä talousarviosta (ei mainintaa Progress-ohjelmasta) ja jolla voitaisiin saada aikaan 
yli 500 miljoonan euron yhteisvaikutus kansainvälisten rahoituslaitosten, kuten Euroopan 
investointipankkiryhmän, kanssa toteutettavassa yhteisaloitteessa.

Komission ehdotus
Työllisyyttä koskevan EU:n mikrorahoitusjärjestelyn tavoitteena on tarjota työttömille 
mahdollisuus uuteen alkuun ja joillekin Euroopan kaikkein heikoimmassa asemassa oleville 
ryhmille, kuten nuorille, tilaisuus yrittäjyyteen. Tämä rahoitusjärjestely laajentaa kohdennetun 
rahoitustuen soveltamisalaa niin, että sillä voidaan tukea uusia yrittäjiä nykytilanteessa, jossa
lainansaanti on vaikeaa. Yksittäisiä yrittäjiä ja mikroyritysten perustajia on tarkoitus tukea 
myös mentoroinnilla, koulutuksella, valmennuksella ja valmiuksien kehittämisellä, minkä 
lisäksi he saavat korkotukea ESR:lta.

Rahoitusjärjestely täydentää yhteisön muita ohjelmia toimimalla riskinjakovälineenä ja 
välittämällä velkarahoitusta sekä oman pääoman ehtoista rahoitusta. Rahoitusjärjestelyssä 
hyödynnetään kansainvälisten rahoituslaitosten, kuten EIP-ryhmän (Euroopan 
investointipankki, EIP, ja Euroopan investointirahasto, EIR), kokemusta. Yhteisten 
hallinnointijärjestelyjen pohjalta kansainväliset rahoituslaitokset lisäävät lainarahoitusta 
tukemalla pankkeja ja muita mikrorahoitusta tarjoavia rahoituslaitoksia koko Euroopan 
unionin alueella.

Ottaen huomioon nykytilanteen vähentynyt luotonanto ja myönnettyjen lainojen 
romahdusmainen väheneminen (tämä osoitetaan tähän ehdotukseen liitetyssä 
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ennakkoarvioinnissa) on tarpeen tehostaa parhaillaan käynnissä olevia yhteisön toimia ja 
kansallisia toimia mikroluottojen tarjonnan lisäämiseksi kohtuullisessa ajassa riittävälle 
tasolle vastaamaan suurta kysyntää. Eniten mikroluottoja tänä kriisiaikana tarvitsevat sellaiset 
työttömät ja heikossa asemassa olevat ihmiset, jotka haluavat käynnistää ja kehittää 
mikroyrityksiä, itsenäinen ammatinharjoittaminen mukaan luettuna, mutta joilla ei ole 
mahdollisuuksia saada "kaupallista" pankkilainaa.

Yhteisön varojen käyttö on tarkoituksenmukaista, ja se on myös Euroopan parlamentin 
mikroluottojen kehittämistä kasvun ja työllisyyden tukemiseksi koskevasta eurooppalaisesta 
aloitteesta 24. maaliskuuta 2009 antaman päätöslauselman1 mukaista. Yhden yksittäisen 
rahoitusjärjestelyn käyttö lisää kansainvälisten rahoituslaitosten taholta tulevaa 
lainarahoitusta. Lisäksi koko EU:n kattava järjestely pitää toiminnan yhtenäisenä ja lisää sillä 
tavoin mikroluottojen tarjontaa kaikissa jäsenvaltioissa.

Komissio ehdottaa, että perustetaan Progress-mikrorahoitusjärjestely päätöksellä, jossa 
määritellään ainoastaan komission rooli ja vastuu, ei jäsenvaltioiden eikä yksittäisten 
henkilöiden oikeuksia tai velvoitteita. Asetettu tavoite voidaan sen vuoksi saavuttaa parhaiten 
päätöksellä.

Välineeseen on ehdotettu siirrettäväksi 100 miljoonaa euroa Progress-ohjelman talousarviosta.

Parlamentin kanta
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta äänesti vuoden 2010 talousarviota koskevasta 
lausunnostaan 3. syyskuuta 2009 järjestetyssä kokouksessaan. Valiokunta hyväksyi 
tarkistuksen, jolla avataan eurooppalaiselle mikrorahoitusjärjestelylle erillinen budjettikohta. 
Talous- ja rahoituskriisi on nyt muuttumassa työllisyys- ja sosiaalikriisiksi, minkä vuoksi 
esittelijä on sitä mieltä, että määrärahojen siirtäminen pois Progress-ohjelmasta antaa väärän 
signaalin, sillä ohjelma on tarkoitettu kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia varten. On 
jäsenvaltioiden ja EU:n yhteinen velvollisuus panna Progress-ohjelma tehokkaasti täytäntöön 
vallitsevissa olosuhteissa. Näin ollen esittelijä hylkää komission ehdotuksen, että 
eurooppalaiseen mikrorahoitusjärjestelyyn tarvittavat varat siirrettäisiin sille Progress-
ohjelman määrärahoista. Tämä merkitsee sitä, että ehdotuksessa esiintyvät viittaukset 
Progress-ohjelmaan on poistettava useista kohdista.

Artiklaan 3 on esitetty tarkistuksia sen varmistamiseksi, että rahoitusjärjestelyä varten luodaan 
erillinen budjettikohta. Lisäksi esittelijä on vakuuttunut siitä, ettei 100 miljoonaa euroa riitä 
tehokkaan rahoitusjärjestelyn perustamiseen; niinpä neljän vuoden talousarvioon on lisätty 
50 miljoonaa euroa. Tukitoimenpiteiden kokonaismäärärahalle oli vahvistettu ylärajaksi 
1 prosentti talousarviosta. Jotta varmistettaisiin, ettei tämä yläraja nouse kokonaismäärärahan 
kasvaessa, esittelijä ehdottaa määrän rajoittamista alkuperäisen ehdotuksen mukaiseksi 
(1 miljoona euroa).

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että jotta rahoitusjärjestely olisi tehokkaampi, sitä olisi 
koordinoitava ja toteutettava siten, että otetaan huomioon nykyiset Euroopan unionin, 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset rahoitusvälineet.
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Jotta lainsäädäntöehdotuksessa tehtäisiin selväksi, että kohderyhmänä ovat kaikki heikossa 
asemassa olevat ryhmät, joilla on vaikeuksia työmarkkinoille pääsyssä ja niille palaamisessa 
ja jotka ovat sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa, viittaukset erityisryhmiin (kuten nuoriin) on
poistettu. Myös sen varmistamiseksi on esitetty tarkistus, että rahoitustukea saava henkilö saa 
myös mentorointi- ja koulutuskursseja; tarkoituksena on avustaa kyseistä henkilöä.

Esittelijä ehdottaa, että rahoitusjärjestely otetaan käyttöön 1 päivästä tammikuuta 2010 
alkaen. Jos neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsevät sopimukseen tätä myöhemmin, 
rahoitusjärjestely olisi otettava käyttöön takautuvasti.


