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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a foglalkoztatási és társadalmi integrációs célú európai mikrofinanszírozási eszköz 
(Progress mikrofinanszírozási eszköz) megteremtéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0333) és a módosított javaslatra (COM(2009)0340)),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 159. cikkére, amely alapján 
a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0053/2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság 
a Gazdasági és Monetáris Bizottság,  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Jogi 
Bizottság véleményére (A7-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács 
határozata a foglalkoztatási és társadalmi 
integrációs célú európai 
mikrofinanszírozási eszköz (Progress 
mikrofinanszírozási eszköz)
megteremtéséről

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács 
határozata a foglalkoztatási és társadalmi 
integrációs célú európai 
mikrofinanszírozási eszköz 
megteremtéséről

Or. en
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Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelenleg folyó közösségi és nemzeti 
erőfeszítések fokozásával ésszerű időn 
belül kielégítő szintre kell emelni a 
rendelkezésre álló mikrohitelek volumenét, 
hogy ki lehessen elégíteni a fokozott 
igényt, amelyet azok támasztanak, akiknek 
a legnagyobb szükségük van rá a jelenlegi 
válság sújtotta időszakban, de nem jutnak 
hozzá hitelekhez: azok, akik elveszítették 
munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély 
fenyeget – köztük a fiatalok – és saját 
mikrovállalkozást, többek között egyéni 
vállalkozást szeretnének indítani, vagy a 
már meglévőt szeretnék fejleszteni.

(3) A jelenleg folyó közösségi és nemzeti 
erőfeszítések fokozásával ésszerű időn 
belül kielégítő szintre kell emelni a 
rendelkezésre álló mikrohitelek volumenét, 
hogy ki lehessen elégíteni a fokozott 
igényt, amelyet azok támasztanak, akiknek 
a legnagyobb szükségük van rá a jelenlegi 
válság sújtotta időszakban, de nem jutnak 
hozzá hitelekhez, illetve a hagyományos 
hitelpiacról kirekesztett személyek: azok, 
akik elveszítették munkahelyüket, vagy 
akiket ez a veszély fenyeget, és saját 
mikrovállalkozást, többek között egyéni 
vállalkozást szeretnének indítani, vagy a 
már meglévőt szeretnék fejleszteni.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A hátrányos helyzetűek számára az 
Európai Unióban a legtöbb mikrohitelt 
nem kereskedelmi jellegű 
mikrofinanszírozást végző intézmény 
nyújtja, és e szolgáltatók további 
támogatásra szorulnak az igények 
jelenlegi szintjének kielégítésére.

Or. en
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Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság „Közös elkötelezettség a 
foglalkoztatásért” című közleménye 
hangsúlyozta, hogy esélyt kell adni a 
munkanélkülieknek az újrakezdésre, és 
meg kell nyitni a vállalkozáshoz vezető 
utat Európa néhány leghátrányosabb 
helyzetű csoportja – többek között a 
fiatalok – előtt. A meglévő eszközök 
mellett az Európai Beruházási Bank és az 
Európai Beruházási Alap, valamint más 
nemzetközi pénzintézetek által folytatott 
tevékenységek fokozásával – a tagállamok 
tevékenységeinek sérelme nélkül – egyedi 
fellépéssel tovább kell erősíteni a 
gazdasági és társadalmi összetartást. A 
Bizottság ezért új uniós 
mikrofinanszírozási eszközre tett 
javaslatot, hogy meghatározott 
veszélyeztetett csoportokra is kiterjessze a 
mikrofinanszírozási lehetőségeket, 
valamint tovább támogassa a vállalkozó 
szellem, a szociális gazdaság és a 
mikrovállalkozások fejlesztését.

(4) A Bizottság „Közös elkötelezettség a 
foglalkoztatásért” című közleménye 
hangsúlyozta, hogy esélyt kell adni a 
munkanélkülieknek az újrakezdésre, és 
meg kell nyitni a vállalkozáshoz vezető 
utat Európa néhány leghátrányosabb 
helyzetű csoportja előtt. A meglévő 
eszközök mellett az Európai Beruházási 
Bank és az Európai Beruházási Alap, 
valamint más nemzetközi pénzintézetek 
által folytatott tevékenységek fokozásával 
– a tagállamok tevékenységeinek sérelme 
nélkül – egyedi fellépéssel tovább kell 
erősíteni a gazdasági és társadalmi 
összetartást. A Bizottság ezért új uniós 
mikrofinanszírozási eszközre tett 
javaslatot, hogy meghatározott 
veszélyeztetett csoportokra is kiterjessze a 
mikrofinanszírozási lehetőségeket, 
valamint tovább támogassa a vállalkozó 
szellem, a szociális gazdaság és a 
mikrovállalkozások fejlesztését.

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az eszköz által finanszírozott 
fellépéseknek mentori  és képzési 
programokkal kell párosulniuk annak 
érdekében, hogy az élet- és versenyképes 
mikrovállalatok létrejöttének esélyei a 
lehető legjobbak legyenek.
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Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az eszköz hatékonyabbá tétele 
érdekében az eszközt a meglévő európai és 
nemzeti pénzügyi eszközökkel, a 
vonatkozó szociális támogatási 
intézkedésekkel, valamint a regionális és 
helyi programokkal párhuzamosan kell 
összehangolni és végrehajtani.

Or. en

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. E határozat megteremti a foglalkoztatási 
és társadalmi integrációs célú európai 
mikrofinanszírozási eszközt, más néven 
Progress mikrofinanszírozási eszközt (a 
továbbiakban: eszköz).

1. E határozat megteremti a foglalkoztatási 
és társadalmi integrációs célú európai 
mikrofinanszírozási eszközt, más néven 
európai mikrofinanszírozási eszközt (a 
továbbiakban: eszköz).

Or. en

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan személyek, akik elveszítették 
munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély 

a) olyan személyek, akik a 
munkaerőpiacra nehezen jutnak be vagy 
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fenyeget, és saját mikrovállalkozást, 
többek között egyéni vállalkozást 
szeretnének indítani;

térnek vissza, és saját mikrovállalkozást, 
többek között egyéni vállalkozást 
szeretnének indítani;

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hátrányos helyzetű emberek – többek 
között a fiatalok –, akik saját 
mikrovállalkozást, többek között egyéni 
vállalkozást szeretnének alapítani, vagy a 
már meglévőt kívánják továbbfejleszteni; 

b) a társadalmi kirekesztődés által 
fenyegett hátrányos helyzetű emberek, akik 
saját mikrovállalkozást, többek között 
egyéni vállalkozást szeretnének alapítani, 
vagy a már meglévőt kívánják 
továbbfejleszteni; 

Or. en

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szociális gazdaságban működő olyan 
mikrovállalkozások, amelyek 
munkanélkülivé vált vagy hátrányos 
helyzetű embereket, többek között 
fiatalokat alkalmaznak.

c) a szociális gazdaságban működő olyan 
mikrovállalkozások, amelyek 
munkanélkülivé vált vagy hátrányos 
helyzetű embereket alkalmaznak.

Or. en
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Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A közösségi költségvetésből az eszközre 
a 2010. január 1. és 2013. december 31. 
közötti időszakra biztosított pénzügyi 
hozzájárulás 100 millió EUR. 

1. A közösségi költségvetésből az eszközre 
a 2010. január 1. és 2013. december 31. 
közötti időszakra biztosított pénzügyi 
hozzájárulás 150 millió EUR. 

Or. en

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az eszköz számára külön 
költségvetési tételt kell létrehozni.

Or. en

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 4. cikk (1) bekezdésének d) pontjában 
említett kísérő intézkedésekre nyújtott 
teljes költségvetés nem haladhatja meg az 
eszköz 1. bekezdésben meghatározott 
költségvetésének az 1 %-át.

3. A 4. cikk (1) bekezdésének d) pontjában 
említett kísérő intézkedésekre nyújtott 
teljes költségvetés nem haladhatja meg az 
1 millió EUR-t. 

Or. en
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Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamokban illetőséggel 
rendelkező, az eszközhöz hozzáférést 
nyújtó köz-és magánintézményeknek 
tovább kell fejleszteniük a végső 
kedvezményezettek támogathatóságáról 
szóló iránymutatást, valamint szorosan 
együtt kell működniük a végső 
kedvezményezetteknek nyújtott mentori  és 
képzési programokat kínáló 
szervezetekkel, hogy élet- és versenyképes 
mikrovállalatok jöhessenek létre.

Or. en

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet 53d. cikkével és a 2342/2002/EK, 
Euratom bizottsági rendelet 43. cikkével 
összhangban a Bizottság nemzetközi 
pénzintézetekkel, többek között a az 
Európai Beruházási Bankkal (EBB) és az 
Európai Beruházási Alappal (EBA) köt 
megállapodást a 4. cikk (1) bekezdésében 
foglalt fellépések végrehajtására, a 4. cikk 
(1) bekezdésének d) pontjában említett 
kísérő intézkedések kivételével. E 
megállapodások rendelkezései részletesen 
szabályozzák a rájuk bízott feladatok 
végrehajtását, többek között azt, hogy 
társfinanszírozást kell biztosítaniuk a 
nemzeti rendszerekhez.

2. Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet 53d. cikkével és a 2342/2002/EK, 
Euratom bizottsági rendelet 43. cikkével 
összhangban a Bizottság nemzetközi 
pénzintézetekkel, többek között a az 
Európai Beruházási Bankkal (EBB) és az 
Európai Beruházási Alappal (EBA) köt 
megállapodást a 4. cikk (1) bekezdésében 
foglalt fellépések végrehajtására, a 4. cikk 
(1) bekezdésének d) pontjában említett 
kísérő intézkedések kivételével. E 
megállapodások rendelkezései részletesen 
szabályozzák a rájuk bízott feladatok 
végrehajtását, többek között azt, hogy 
társfinanszírozást, valamint a meglévő 
európai és nemzeti pénzügyi eszközökkel, 
a vonatkozó szociális támogatási 
intézkedésekkel, valamint a regionális és 
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helyi programokkal való összehangolást 
kell biztosítaniuk.

Or. en

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2. bekezdésben említett nemzetközi 
pénzintézetek az eszköz indulásától 
számított hat évig újra befektethetik a 
kapott bevételeket, az osztalékokat és 
visszatérítéseket is beleértve, a 4. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
felsorolt fellépésekbe. Az eszköz 
megszüntetésekor az Európai 
Közösségeket illető egyenleget vissza kell 
fizetni az Európai Közösségek általános 
költségvetésébe.

3. A 2. bekezdésben említett nemzetközi 
pénzintézetek újra befektethetik a kapott 
bevételeket, az osztalékokat és 
visszatérítéseket is beleértve, a 4. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
felsorolt fellépésekbe. 2015-ben a 
Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács számára értékelést nyújt be, 
amelynek alapján a Tanács határoz az 
eszköz fenntartásáról, illetve 
megszüntetéséről. Az eszköz 
megszüntetésekor az Európai 
Közösségeket illető egyenleget vissza kell 
fizetni az Európai Közösségek általános 
költségvetésébe.

Or. en

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetek éves végrehajtási 
jelentéseket nyújtanak be a Bizottságnak, 
amelyek a pénzügyi végrehajtás, a 
finanszírozásnak az ágazatok és a 
kedvezményezettek típusai közötti 
megoszlása, a benyújtott kérelmek, a 

1. Az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetek éves végrehajtási 
jelentéseket nyújtanak be a Bizottságnak, 
amelyek a pénzügyi végrehajtás, a 
finanszírozásnak az ágazatok és a 
kedvezményezettek típusai közötti 
megoszlása, az elfogadott vagy elutasított
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megkötött szerződések, a finanszírozott 
fellépések, az eredmények és –
amennyiben lehetséges – a hatás 
szempontjából írják le a támogatott 
tevékenységeket. 

kérelmek, a megkötött szerződések, a 
finanszírozott fellépések, az eredmények és 
– amennyiben lehetséges – a hatás 
szempontjából írják le a támogatott 
tevékenységeket. 

Or. en

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Először 2011-ban, és minden év 
december 31-je előtt a Bizottság a 
mennyiségi és minőségi szempontokra 
egyaránt kitérő jelentést terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé az e rendelet 
alapján az előző évben végzett 
tevékenységekről. Az 1. bekezdésben 
említett végrehajtási jelentések szolgálnak 
az éves jelentés alapjául, amely főként az 
elért eredményekre összpontosít, és többek 
között a benyújtott kérelmekről, a 
megkötött szerződésekről, a finanszírozott 
fellépésekről, valamint arról tartalmaz 
információkat, hogy miként egészítik ki a 
többi közösségi fellépést, nevezetesen az 
ESZA-t. 

2. Minden év május 31. előtt a Bizottság a 
mennyiségi és minőségi szempontokra 
egyaránt kitérő jelentést terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé az e rendelet 
alapján az előző évben végzett 
tevékenységekről. Az 1. bekezdésben 
említett végrehajtási jelentések szolgálnak 
az éves jelentés alapjául, amely főként az 
eszköznek a tagállamok által történt 
felhasználási arányára és az elért 
eredményekre összpontosít, és többek 
között az elfogadott vagy elutasított
kérelmekről, a megkötött szerződésekről, a 
finanszírozott fellépésekről, valamint arról 
tartalmaz információkat, hogy miként 
egészítik ki a többi közösségi fellépést, 
nevezetesen az ESZA-t. 

Or. en

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az éves jelentés alapján a Bizottság 
erőfeszítéseket tesz annak biztosítása 
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érdekében, hogy az eszköz az egész 
Európai Unióban hozzáférhető legyen  a 
társadalmi kirekesztődés által fenyegett 
emberek számára.

Or. en

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság saját kezdeményezésére és 
az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetekkel szorosan 
együttműködve elvégzi az időközi és a 
záró értékelést. Az időközi értékelést az 
eszköz elindítása után négy évvel, a záró 
értékelést pedig az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett nemzetközi 
pénzintézeteknek adott felhatalmazás 
lejárata után legkésőbb egy évvel kell 
elvégezni. A záró értékelés során 
különösen azt kell vizsgálni, hogy az 
eszköz egésze milyen mértékben 
valósította meg célkitűzéseit. 

1. A Bizottság saját kezdeményezésére és 
az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
nemzetközi pénzintézetekkel szorosan 
együttműködve elvégzi az időközi és a 
záró értékelést. Az időközi értékelést az 
eszköz elindítása után minden második 
évben, a záró értékelést pedig az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett nemzetközi 
pénzintézeteknek adott felhatalmazás 
lejárata után legkésőbb egy évvel kell 
elvégezni. A záró értékelés során 
különösen azt kell vizsgálni, hogy az 
eszköz egésze milyen mértékben 
valósította meg célkitűzéseit. 

Or. en
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INDOKOLÁS

Háttér
A Progress program a 2007–2013-as időszakot öleli fel, és a különböző közösségi kiadások 
jogalapjául szolgál. A program négy meghatározott közösségi cselekvési programot (a 
megkülönböztetés elleni küzdelem, társadalmi integráció, foglalkoztatás és esélyegyenlőség) 
foglal magában, a szociálpolitikai menetrend és számos, a munkakörülményekkel kapcsolatos 
költségvetési tétel végrehajtását segítve.
A 2006-os intézményközi megállapodás értelmében (folyó árakon számítva) további 
114 millió EUR összeget biztosítottak a Progress program céljaira. Az összeg növelését az 
Európai Parlament kérte.

Az „Impulzusok az európai gazdaság élénkítéséhez” című 2009. március 4-i bizottsági 
közlemény több olyan pontot is körvonalazott, amelyek arra hivatottak, hogy segítséget 
nyújtsanak a tagállamoknak a hatékony foglalkoztatáspolitikák kialakításához és 
végrehajtásához (COM(2009) 0114). Az Európai Tanács tavaszi ülése három kiemelt 
prioritást határozott meg: a foglalkoztatás fenntartása, munkahelyteremtés és a mobilitás
ösztönzése; a készségek fejlesztése és a munkaerő-piaci igények kielégítése; valamint a 
munkavállalási lehetőségek növelése. A 2009. május 7-én tartott foglalkoztatási csúcson 
véleménycserére került sor a prioritásokról.
A Bizottság 2009. június 3-án „Közös elkötelezettség a foglalkoztatásért” címmel közleményt 
fogadott el (COM(2009) 0257), melynek célja az Európai Unió és a tagállamok, valamint az 
uniós szociális partnerek közötti együttműködés megerősítése az Európai Tanács tavaszi 
ülésén meghatározott három kiemelt prioritás kérdésében. A Bizottság a közleményben egy új 
uniós, foglalkoztatási célú mikrofinanszírozási eszközre tett javaslatot, amelynek 
finanszírozása (a Progress program említése nélkül) a meglévő költségvetésből származó 
(100 millió EUR-s) összeggel lenne megoldható, és a nemzetközi pénzintézetekkel, többek 
között az EBB-csoporttal közös kezdeményezés keretében több mint 500 millió EUR válna 
elérhetővé. 

A Bizottság javaslata
Az EU foglalkoztatási célú mikrofinanszírozási eszközének célja az, hogy esélyt adjon a 
munkanélkülieknek az újrakezdésre, és megnyissa a vállalkozáshoz vezető utat Európa 
néhány leghátrányosabb helyzetű csoportja – többek között a fiatalok – előtt. Ez a jelenlegi, 
hitelszűke jellemezte környezetben bővíti az új vállalkozók számára elérhető célzott pénzügyi 
támogatások kínálatát. Az egyéni vállalkozókat és a mikrovállalkozások alapítóit az ESZA 
által nyújtott kamattámogatás mellett mentorálással, képzéssel, tanácsadással és 
kapacitásépítéssel is támogatni fogják.

Az eszköz kockázatmegosztási eszközökkel, valamint külső és saját forrásból történő 
finanszírozással bővíti a többi közösségi programot. Nemzetközi pénzintézetek, például az 
EBB-csoport (az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap) tapasztalataiból 
profitál. A közös irányításról szóló megállapodás alapján a nemzetközi pénzintézetek az 
Európai Unió egészében további segítséget nyújtanak a mikrofinanszírozást biztosító banki és 
nem banki szereplők támogatásával.
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Tekintettel a jelenleg visszafogott hitelezésre, valamint a kinnlevő hitelek volumenében 
bekövetkezett látványos visszaesésre (melyet a javaslathoz mellékelt előzetes értékelés is 
mutat), a jelenleg folyó közösségi és nemzeti erőfeszítések fokozásával ésszerű időn belül 
kielégítő szintre kell emelni a rendelkezésre álló mikrohitelek mennyiségét, hogy ki lehessen 
elégíteni a fokozott igényt, amelyet azok támasztanak, akiknek a legnagyobb szükségük van 
rá a jelenlegi válság sújtotta időszakban, de nem jutnak hozzá „kereskedelmi banki” 
hitelekhez: azaz akik elveszítették munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély fenyeget, és saját 
mikrovállalkozást, többek között egyéni vállalkozást szeretnének indítani, vagy a már 
meglévőt szeretnék fejleszteni.

A közösségi erőforrások felhasználása megfelelő eszköz, mely összhangban áll az Európai 
Parlament 2009. március 24-i, a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás támogatása 
érdekében a mikrohitel fejlesztésére irányuló európai kezdeményezésről szóló 
állásfoglalásával1. Emellett egyetlen eszközben fog összpontosulni a nemzetközi 
pénzintézetek által nyújtott támogatás. Az EU egészében elérhető egyetlen finanszírozási 
eszközzel elkerülhető a források szétaprózódása, ezzel valamennyi tagállamban nő a 
rendelkezésre álló mikrofinanszírozási források volumene. 

A Bizottság javaslata, hogy a Progress mikrofinanszírozási eszközt olyan határozattal 
teremtsék meg, amely csak a Bizottság szerep- és feladatkörét határozza meg, a tagállamok, 
illetve magánszemélyek számára azonban nem teremt jogokat vagy kötelezettségeket. A
határozat tehát az az eszköz, amellyel a kívánt cél a legjobban elérhető.

A javaslat lényege 100 millió EUR átcsoportosítása az eszköz számára Progress 
költségvetéséből.

A Parlament álláspontja
A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2009. szeptember 3-i ülése során szavazást tartott a 
2010-es költségvetésről szóló álláspontjáról. A bizottság egy olyan módosítást fogadott el, 
amely az európai mikrofinanszírozási eszköz számára külön költségvetési tételt hoz létre. A 
pénzügyi és gazdasági válság mára foglalkoztatási és szociális válsággá vált, az előadó ezért 
úgy véli, hogy a Progress költségvetéséből történő átcsoportosításnak rossz az üzenete, mivel 
a Progress a legveszélyeztetettebb csoportokat célozza meg. A tagállamok és az EU közös 
felelőssége, hogy a jelenlegi körülmények között is hatékonyan végrehajtsák a Progress 
programot.
Az előadó ezért az európai mikrofinanszírozási eszköz számára a Progress költségvetéséből 
biztosítandó összeg átcsoportosítására irányuló bizottsági javaslatot elutasítja. Ez annyit 
jelent, hogy a Progress-re történő hivatkozást több helyen is törölni kell a javaslatban.

A 3. cikk módosításai azt biztosítják, hogy az eszköz egy külön költségvetési tételbe kerüljön. 
Emellett az előadó meggyőződése az, hogy egy hatékony eszköz létrehozására 100 millió 
EUR nem elég; a négyéves költségvetést 50 millió EUR-val növeltük. A támogatási 
intézkedésekre nyújtott költségvetés felső határa a költségvetés 1%-a. Annak biztosítására, 
hogy ez a teljes költségvetés növekedésével együtt ne nőjjön, az előadó javasolja, hogy ennek 
összegét az eredeti javaslat szerinti összegre (1 millió EUR) korlátozzák.

                                               
1 P6_TA-PROV (2009) 0166
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Az eszköz hatékonyabbá tétele érdekében az előadó meggyőződése az, hogy az eszközt más, 
meglévő pénzügyi eszközökkel európai, nemzeti, regionális és helyi szinten kell 
összehangolni és végrehajtani.

A jogalkotási javaslatban azért töröltük a konkrét csoportokra (például a fiatalokra) történő 
utalást, hogy egyértelművé váljon, hogy az eszköz a munkaerőpiacra nehezen bejutó vagy oda 
visszatérő, legveszélyeztetettebb csoportokat, illetve azokat célozza meg, akiket a társadalmi 
kirekesztődés fenyeget. Az egyik kiegészítő módosítás célja annak biztosítása, hogy a 
pénzügyi támogatásban részesülő személy – az érintettet segítendő –, mentori és képzési 
tanfolyamokban is részesüljön.

Az előadó javasolja, hogy az eszközt 2010. január 1-jén indítsák el. Amennyiben a 
megállapodás az Európai Parlament és a Tanács között később jön létre, úgy az eszköz 
elindítására ennek megfelelően kerüljön sor.


