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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo nustatyti Europos 
užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę (mikrofinansų 
priemonė „Progress“)
(COM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0333) 
ir į iš dalies pakeistą pasiūlymą (COM(2009)0340),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 159 straipsnio trečiąją pastraipą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komiteto nuomones (A7-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimo nustatyti Europos 
užimtumo ir socialinės įtraukties 
mikrofinansų skyrimo priemonę 
(mikrofinansų priemonę Progress)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimo nustatyti Europos 
užimtumo ir socialinės įtraukties 
mikrofinansų skyrimo priemonę

Or. en



PE788970v01-00 6/17 PR\788970LT.doc

LT

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Bendrija ir valstybės narės turi nuolat 
dėti daugiau pastangų, kad per priimtiną 
laikotarpį mikrokreditų teikimas padidėtų 
iki priimtino lygio, siekiant patenkinti 
didelę tų, kuriems sunkmečiu labiausiai jų 
reikia, t. y. nedirbančių arba pažeidžiamų 
asmenų, įskaitant jaunimą, norinčių 
įsteigti arba išplėsti mikroįmonę, įskaitant 
savisamdą, bet negalinčių gauti kredito, 
poreikius.

(3) Bendrija ir valstybės narės turi nuolat 
dėti daugiau pastangų, kad per priimtiną 
laikotarpį mikrokreditų teikimas padidėtų 
iki priimtino lygio, siekiant patenkinti 
didelę tų, kuriems sunkmečiu labiausiai jų 
reikia, ir tų, kurie negali naudotis įprastos 
kredito rinkos paslaugomis, t. y. 
nedirbančių arba pažeidžiamų asmenų, 
norinčių įsteigti arba išplėsti mikroįmonę, 
įskaitant savisamdą, bet negalinčių gauti 
kredito, poreikius.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Daugumą mikrokreditų socialiai
remtiniems asmenims Europos Sąjungoje 
suteikė nekomercinės mikrofinansų 
institucijos, todėl jos prašo toliau teikti 
paramą, kad galėtų tenkinti esamą 
paklausą.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisijos komunikate „Bendras (4) Komisijos komunikate „Bendras 
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įsipareigojimas užimtumo srityje“ 
pabrėžiamas poreikis pasiūlyti naujų 
galimybių bedarbiams ir suteikti žinių apie 
verslumą kai kurioms labiausiai socialiai 
remtinoms grupėms, įskaitant jaunimą. Be 
jau taikomų priemonių, reikėtų imtis 
konkrečių veiksmų toliau skatinti 
ekonominę ir socialinę sanglaudą, 
stiprinant Europos Investicijų Banko ir 
Europos Investicijų Fondo bei kitų 
tarptautinių finansinių institucijų veiklą ir 
netrukdant valstybių narių veiklai. Todėl 
Komisija paskelbė pasiūlymą dėl naujos 
ES mikrofinansų skyrimo priemonės, pagal 
kurią skiriami mikrofinansai galėtų būti 
lengviau teikiami specifinėms rizikos 
grupėms ir būtų toliau remiama verslumo 
plėtra, socialinė ekonomika ir 
mikroįmonės.

įsipareigojimas užimtumo srityje“ 
pabrėžiamas poreikis pasiūlyti naujų 
galimybių bedarbiams ir suteikti žinių apie 
verslumą kai kurioms labiausiai socialiai 
remtinoms grupėms. Be jau taikomų 
priemonių, reikėtų imtis konkrečių 
veiksmų toliau skatinti ekonominę ir 
socialinę sanglaudą, stiprinant Europos 
Investicijų Banko ir Europos Investicijų 
Fondo bei kitų tarptautinių finansinių 
institucijų veiklą ir netrukdant valstybių 
narių veiklai. Todėl Komisija paskelbė 
pasiūlymą dėl naujos ES mikrofinansų 
skyrimo priemonės, pagal kurią skiriami 
mikrofinansai galėtų būti lengviau teikiami 
specifinėms rizikos grupėms ir būtų toliau 
remiama verslumo plėtra, socialinė 
ekonomika ir mikroįmonės.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) Siekiant maksimaliai išnaudoti 
galimybes kurti pelningas ir 
konkurencingas mikroįmones, pagal 
priemonę finansuojami veiksmai turėtų 
būti derinami su konsultavimo ir mokymo 
programomis.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) Kad priemonė būtų veiksmingesnė, ją 
reikėtų įgyvendinti ir koordinuoti kartu su 
esamomis nacionalinėmis finansinėmis 
priemonėmis, atitinkamomis socialinėmis 
paramos priemonėmis ir regioninėmis bei 
vietinėmis programomis.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nustatoma Europos užimtumo ir 
socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo 
priemonė, vadinama mikrofinansų 
priemone Progress (toliau – priemonė).

Nustatoma Europos užimtumo ir socialinės 
įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonė, 
vadinama Europos mikrofinansų 
priemone (toliau – priemonė).

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) asmenims, netekusiems arba 
galintiems netekti darbo ir norintiems 
įsteigti nuosavą mikroįmonę, įskaitant 
savisamdą;

a) asmenims, ateinantiems arba 
grįžtantiems į darbo rinką ir norintiems 
įsteigti nuosavą mikroįmonę, įskaitant 
savisamdą;

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) socialiai remtiniems asmenims, 
įskaitant jaunimą, norintiems įsteigti arba 
išplėsti savo mikroįmonę, įskaitant 
savisamdą; 

b) socialiai remtiniems asmenims, 
norintiems įsteigti arba išplėsti savo 
mikroįmonę, įskaitant savisamdą, kai 
gresia socialinė atskirtis; 

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) socialinės ekonomikos mikroįmonėms, 
kuriose dirba darbo netekę asmenys arba 
socialiai remtini asmenys, įskaitant 
jaunimą.

c) socialinės ekonomikos mikroįmonėms, 
kuriose dirba darbo netekę asmenys arba 
socialiai remtini asmenys.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. 
gruodžio 31 d. priemonei iš Bendrijos 
biudžeto teikiamas 100 milijonų EUR
finansinis įnašas. 

1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. 
gruodžio 31 d. priemonei iš Bendrijos 
biudžeto teikiamas 150 mln. EUR
finansinis įnašas. 

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Priemonei finansuoti sukuriama 
atskira biudžeto eilutė.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendras pagalbos priemonių, nurodytų 4 
straipsnio 1 dalies d punkte, biudžetas 
neviršija 1 % 1 dalyje nustatyto priemonės 
biudžeto.

3. Bendras pagalbos priemonių, nurodytų 4 
straipsnio 1 dalies d punkte, biudžetas 
neviršija 1 mln. EUR. 

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant steigti pelningas ir 
konkurencingas mikroįmones, valstybėse 
narėse įsteigtos viešosios ir privačiosios 
įstaigos, sudarančios galimybę naudotis 
šia priemone, turi parengti kriterijų 
galutiniams paramos gavėjams gaires ir 
artimai bendradarbiauti su konsultavimo 
ir mokymų programas galutiniams 
gavėjams siūlančiomis organizacijomis.
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Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama įgyvendinti 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytus veiksmus, išskyrus 4 
straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas 
pagalbos priemones, Komisija sudaro 
susitarimus su tarptautinėmis finansinėmis 
institucijomis, visų pirma su Europos 
Investicijų Banku (EIB) ir Europos 
Investicijų Fondu (EIF), laikydamasi 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 53d straipsnio ir Komisijos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2342/2002 43 straipsnio. Šiuose 
susitarimuose išdėstomos išsamios jiems 
patikėtų užduočių įgyvendinimo nuostatos 
ir nurodoma būtinybė užtikrinti, kad 
priemonė papildytų nacionalines 
programas.

2. Siekdama įgyvendinti 4 straipsnio 1 
dalyje nurodytus veiksmus, išskyrus 4 
straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas 
pagalbos priemones, Komisija sudaro 
susitarimus su tarptautinėmis finansinėmis 
institucijomis, visų pirma su Europos 
Investicijų Banku (EIB) ir Europos 
Investicijų Fondu (EIF), laikydamasi 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 53d straipsnio ir Komisijos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2342/2002 43 straipsnio. Šiuose 
susitarimuose išdėstomos išsamios jiems 
patikėtų užduočių įgyvendinimo nuostatos 
ir nurodoma būtinybė užtikrinti, kad 
priemonė papildytų ir atitiktų esamas 
Europos ir nacionalines finansines 
priemones, atitinkamas socialines 
paramos priemones ir regionines bei 
vietos programas.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytos tarptautinės 
finansinės institucijos, gavusios pajamas, 
įskaitant dividendus ir grąžinimus, gali jas 
vėl investuoti į 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytus veiksmus šešerių 
metų laikotarpiu nuo priemonės veiklos 

3. 2 dalyje nurodytos tarptautinės 
finansinės institucijos, gavusios pajamas, 
įskaitant dividendus ir grąžinimus, gali jas 
vėl investuoti į 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytus veiksmus. 2015 m. 
Komisija pateikia įvertinimą Europos 
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pradžios. Baigus priemonės veiklą, 
Europos Bendrijoms grąžintinas likutis 
mokamas į Europos Bendrijų bendrąjį 
biudžetą.

Parlamentui ir Tarybai, kuriuo 
remdamasi pastaroji sprendžia, ar tęsti, ar 
baigti priemonės veiklą. Baigus priemonės 
veiklą, Europos Bendrijoms grąžintinas 
likutis mokamas į Europos Bendrijų 
bendrąjį biudžetą.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gauna 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų tarptautinių finansinių institucijų 
metines įgyvendinimo ataskaitas, kuriose 
nurodoma finansiškai remiama veikla, lėšų 
paskirstymas pagal paramos gavėjų veiklos 
sritis ir rūšį, gautos paraiškos, sudarytos 
sutartys, finansuoti veiksmai, gauti 
rezultatai ir, jei įmanoma, nustatytas 
poveikis. 

1. Komisija gauna 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų tarptautinių finansinių institucijų 
metines įgyvendinimo ataskaitas, kuriose 
nurodoma finansiškai remiama veikla, lėšų 
paskirstymas pagal paramos gavėjų veiklos 
sritis ir rūšį, priimtos ir atmestos paraiškos, 
sudarytos sutartys, finansuoti veiksmai, 
gauti rezultatai ir, jei įmanoma, nustatytas 
poveikis. 

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmą kartą 2011 m. ir kasmet ne vėliau 
kaip gruodžio 31 d. Komisija teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai kiekybinę 
ir kokybinę praėjusiais metais pagal šį 
sprendimą vykdytos veiklos metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita rengiama 
remiantis 1 dalyje nurodytomis 
įgyvendinimo ataskaitomis, o didžiausias 
dėmesys joje skiriamas gautiems 

2. Kasmet ne vėliau kaip gegužės 31 d.
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai kiekybinę ir kokybinę praėjusiais 
metais pagal šį sprendimą vykdytos veiklos 
metinę ataskaitą. Metinė ataskaita 
rengiama remiantis 1 dalyje nurodytomis 
įgyvendinimo ataskaitomis, o didžiausias 
dėmesys joje skiriamas siekiant nustatyti, 
kokiu santykiu priemone buvo 
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rezultatams; ataskaitoje privalu pateikti 
informaciją apie gautas paraiškas, 
sudarytas sutartis, finansuotus veiksmus ir 
jų papildomumą su kitomis Bendrijos 
priemonėmis, visų pirma su parama iš ESF. 

naudojamasi valstybėse narėse ir gautiems 
rezultatams; ataskaitoje privalu pateikti 
informaciją apie priimtas ir atmestas
paraiškas, sudarytas sutartis, finansuotus 
veiksmus ir jų papildomumą su kitomis 
Bendrijos priemonėmis, visų pirma su 
parama iš ESF. 

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Remdamasi metine ataskaita, 
Komisija deda pastangas užtikrinti, kad 
priemonė visoje Europos Sąjungoje būtų 
prieinama tiems, kuriems gresia socialinė 
atskirtis.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis tarptautinėmis finansinėmis 
institucijomis atlieka tarpinį ir galutinį 
vertinimą. Tarpinis vertinimas baigiamas
praėjus ketveriems metams nuo priemonės 
veiklos pradžios, galutinis vertinimas 
atliekamas praėjus mažiausiai vieneriems 
metams po 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytoms tarptautinėms finansinėms 
institucijoms suteiktų įgaliojimų pabaigos. 
Galutiniame vertinime visų pirma 

1. Komisija savo iniciatyva ir glaudžiai 
bendradarbiaudama su 5 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis tarptautinėmis finansinėmis 
institucijomis atlieka tarpinį ir galutinį 
vertinimą. Tarpinis vertinimas atliekamas 
kas dveji metai nuo priemonės veiklos 
pradžios, galutinis vertinimas atliekamas 
praėjus mažiausiai vieneriems metams po 5 
straipsnio 2 dalyje nurodytoms 
tarptautinėms finansinėms institucijoms 
suteiktų įgaliojimų pabaigos. Galutiniame 
vertinime visų pirma nagrinėjama, kaip 



PE788970v01-00 14/17 PR\788970LT.doc

LT

nagrinėjama, kaip priemone pasiekti jai 
nustatyti tikslai. 

priemone pasiekti jai nustatyti tikslai. 

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės
Programa „Progress“ apima 2007 – 2013 m. periodą ir yra įvairių Bendrijos išlaidų teisinis 
pagrindas. Ši programa apima keturias specialias Bendrijos veiksmų programas, kuriomis 
remiantis padedama įgyvendinti socialinės politikos darbotvarkę (kova su diskriminacija, 
socialinė įtrauktis, užimtumas ir lyčių politika), ir keletą biudžeto eilučių, susijusių su darbo 
sąlygomis.
Pagal 2006 m. tarpinstitucinį susitarimą, programai „Progress“ papildomai skirta 
114 mln. EUR (dabartinėmis kainomis). Papildomų lėšų prašė Europos Parlamentas.

2009 m. kovo 4 d. Komisijos komunikate „Europos ekonomikos atkūrimo skatinimas“
numatytos kelios priemonės, kurias taikydamos valstybės narės galėtų parengti ir įgyvendinti 
veiksmingas užimtumo politikos priemones (COM(2009) 0114). Pavasarį taryba nustatė tris 
svarbiausias sritis: išlaikyti esamą užimtumo lygį, kurti darbo vietas ir skatinti judumą; gerinti 
įgūdžius ir geriau tenkinti darbo rinkos reikmes; teikti daugiau galimybių įsidarbinti. 2009 m. 
gegužės 7 d. vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime užimtumo klausimams spręsti buvo 
pasidalyta nuomonėmis apie šiuos prioritetus.
2009 m. birželio 3 d. Komisija priėmė Komunikatą dėl „Bendro įsipareigojimo dėl 
užimtumo“ (COM(2009) 0257), kurio tikslas - skatinti Europos Sąjungos ir valstybių narių, 
taip pat ES socialinių partnerių bendradarbiavimą trijose svarbiausiose srityse, kurias svarstė 
pavasario Taryba. Šiame komunikate Komisija pristatė pasiūlymą nustatyti naują 
mikrofinansų priemonę užimtumui skatinti, kuri būtų finansuojama (100 mln. EUR) iš 
dabartinio biudžeto (neminint „Progress“) ir galėtų papildomai pritraukti daugiau kaip 500 
mln. EUR, iniciatyvą įgyvendinant drauge su tarptautinėmis finansinėmis institucijomis, visų 
pirma EIB grupe.

Komisijos pasiūlymas
ES mikrofinansų priemonės užimtumui skatinti tikslas – suteikti bedarbiams galimybę imtis 
verslo iš naujo, o kai kurių Europos pažeidžiamiausių grupių, įskaitant jaunimą, atstovams 
palengvinti kelią į verslą. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu taikomos griežtesnės kreditų 
teikimo sąlygos, šia nauja priemone bus papildyta tikslinės finansinės paramos naujiems 
verslininkams pasiūla. Bus remiami individualūs verslininkai ir mikroįmonių steigėjai – jiems 
bus teikiamos konsultavimo, mokymo, gebėjimų ugdymo paslaugos, o ESF teiks finansinę 
paramą palūkanoms kompensuoti.

Priemonė papildys kitas Bendrijos programas, siūlydama rizikos pasidalijimo priemones ir 
finansuodama skolas ir nuosavą kapitalą. Įgyvendinant priemonę bus pasinaudota tarptautinių 
finansinių institucijų patirtimi, pvz., EIB grupės (Europos Investicijų Banko ir Europos 
Investicijų Fondo) patirtimi. Bendro valdymo pagrindu tarptautinės finansų institucijos teiks 
kitą paramos dalį, remdamos mikrofinansus skiriančius bankus ir kitas įstaigas visoje Europos 
Sąjungoje.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu rečiau teikiamos paskolos ir drastiškai nukrito imamų 
paskolų skaičius (kaip parodyta šio pasiūlymo ex ante vertinime), Bendrija ir valstybės narės 
turi dėti daugiau pastangų, kad per priimtiną laikotarpį teikiamų mikrokreditų skaičius 
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padidėtų iki priimtino lygio, taip būtų tenkinami dideli asmenų, kuriems sunkmečiu labiausiai 
reikia mikrokreditų, t. y. nedirbančių arba pažeidžiamų asmenų, norinčių įsteigti arba išplėsti 
mikroįmones, įskaitant savisamdą, bet neturinčių galimybių gauti komercinių bankų kreditų, 
poreikiai.

Bendrijos lėšų panaudojimas yra tinkamas ir atitinka 2009 m. kovo mėn. 24 d. Europos 
Parlamento rezoliuciją1 pavadinimu „Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyva augimui ir 
užimtumui remti“. Be to, į vieną priemonę bus sutelkta papildoma tarptautinių finansinių 
institucijų parama. Galiausiai, ES masto priemonė užtikrins vienalytį atsaką ir padidins 
mikrofinansų skyrimą visose valstybėse narėse. 

Komisijos pasiūlymu mikrofinansų priemonę Progress ketinama sukurti sprendimu, kuriame 
būtų apibrėžtas tik Komisijos vaidmuo ir atsakomybė ir nesukurta jokių teisių ar pareigų 
valstybėms narėms ar pavieniams asmenims. Dėl to šis sprendimas yra tinkamiausia priemonė 
norimam tikslui pasiekti.

Priemonei finansuoti siūloma perskirti 100 mln. EUR iš „Progress“ biudžeto.

Parlamento pozicija
Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas per 2009 m. rugsėjo 3 d. posėdį balsavo, 
kokią nuomonę pateikti dėl 2010 m. biudžeto.  Komitetas priėmė pakeitimą, kuriuo Europos 
mikrofinansų priemonei skiriama atskira biudžeto eilutė. Finansų ir ekonomikos krizė dabar 
virsta bedarbystės ir socialine krize, todėl pranešėjas yra tos nuomonės, kad lėšų perkėlimas iš 
„Progress“ būtų klaidingas signalas, kadangi programa „Progress“ skirta padėti 
pažeidžiamiausioms grupėms. Valstybės narės ir ES turėtų bendrai imtis atsakomybės ir 
dabartinėmis aplinkybėmis kuo veiksmingiau įgyvendinti programą „Progress“.
Todėl pranešėjas atmeta Komisijos pasiūlymą Europos mikrofinansų priemonei reikalingas 
lėšas perskirti iš „Progress“. Taigi, šiame pasiūlyme keliose vietose nuoroda į „Progress“ 
turėtų būti išbraukta.

Vadovaujantis 3 straipsniu, pakeitimai pateikti siekiant užtikrinti, kad priemonei būtų 
skiriama atskira biudžeto eilutė. Be to, pranešėjas įsitikinęs, kad 100 mln. EUR nėra suma, 
kurios pakaktų užtikrinti priemonės veiksmingumą; 4  metų biudžetas padidintas 50 mln. 
EUR. Pagalbos priemonių biudžetas sudaro ne daugiau kaip 1 proc. biudžeto. Siekiant 
užtikrinti, kad pagalbos priemonėms skirtas biudžetas nedidėtų didėjant bendrajam biudžetui, 
pranešėjas siūlo apriboti šią sumą iki 1 mln. EUR, kaip buvo siūloma pirminiame pasiūlyme.

Kad priemonė būtų veiksmingesnė, pranešėjas įsitikinęs, kad ją reikėtų įgyvendinti ir 
koordinuoti atsižvelgiant į esamas finansines priemones, taikomas Europos, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis.

Pasiūlyme dėl teisės akto priėmimo būtina aiškiai nurodyti, kad tikslinė grupė yra visi 
pažeidžiamoms grupėms priklausantys asmenys, kuriems sunku patekti ar grįžti į darbo rinką 
ir kuriems gresia socialinė atskirtis; nuoroda į konkrečias grupes (pavyzdžiui, jaunimas) 
išbraukta. Pakeitimu norima užtikrinti, kad siekiant padėti asmeniui, gaunančiam finansinę 
paramą, taip pat būtų teikiamos konsultacinės ir mokymo paslaugos.

                                               
1 P6_TA-PROV(2009)0166.
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Pranešėjas siūlo, kad priemonė būtų pradėta taikyti 2010 m. sausio 1 d. Jei Tarybos ir Europos 
Parlamento susitarimas būtų pasirašytas vėliau, priemonę reikėtų taikyti atgaline data.


