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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Eiropas 
mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai integrācijai 
(mikrofinansēšanas instruments „Progress”)
(COM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0333) 
un grozīto priekšlikumu (COM(2009)0340),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 159. panta 3. daļu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, 
Ekonomikas un monetārās komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas 
un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes lēmumam, ar ko izveido Eiropas 
mikrofinansēšanas instrumentu 
nodarbinātībai un sociālajai integrācijai 
(mikrofinansēšanas instruments 
“Progress”)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumam, ar ko izveido Eiropas 
mikrofinansēšanas instrumentu 
nodarbinātībai un sociālajai integrācijai

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ir jāpastiprina Kopienas un dalībvalstu 
līmenī veicamie pasākumi, kas vērsti uz to, 
lai saprātīgā termiņā pietiekami palielinātu 
mikrokredītu piedāvājumu nolūkā 
apmierināt lielo pieprasījumu pēc 
mikrokredītiem personām, kurām tie šajā 
krīzes periodā ir visvairāk vajadzīgi, proti, 
bezdarbniekiem un neaizsargātām 
personām, kuras vēlas veidot 
mikrouzņēmumus vai paplašināt tos, bet 
kurām nav pieejami kredīti, tostarp 
jauniešiem un pašnodarbinātajiem.

(3) Ir jāpastiprina Kopienas un dalībvalstu 
līmenī veicamie pasākumi, kas vērsti uz to, 
lai saprātīgā termiņā pietiekami palielinātu 
mikrokredītu piedāvājumu nolūkā 
apmierināt lielo pieprasījumu pēc 
mikrokredītiem personām, kurām tie šajā 
krīzes periodā ir visvairāk vajadzīgi, un 
personām, kuras ir izslēgtas no 
tradicionālā kredītu tirgus, proti, 
bezdarbniekiem un neaizsargātām 
personām, kuras vēlas veidot 
mikrouzņēmumus vai paplašināt tos, bet 
kurām nav pieejami kredīti, tostarp 
pašnodarbinātajiem.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropas Savienībā lielāko daļu no 
mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām 
sniegtajiem mikrokredītiem nodrošina 
nekomerciālas mikrofinansēšanas 
iestādes, un šiem kredītu sniedzējiem 
nepieciešams turpmāks atbalsts, lai 
apmierinātu pašreizējo pieprasījuma 
līmeni.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā “Kopīgā 
apņemšanās nodarbinātībai” ir uzsvērta 
vajadzība piedāvāt jaunas iespējas 
bezdarbniekiem un pavērt ceļu uz 
uzņēmējdarbību Eiropas neaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām, tostarp jauniešiem. 
Papildus esošajiem instrumentiem ir 
vajadzīga konkrēta rīcība, lai vēl vairāk 
stiprinātu ekonomisko un sociālo kohēziju, 
atbalstot Eiropas Investīciju bankas, 
Eiropas Investīciju fonda un citu 
starptautisko finanšu iestāžu veiktos 
pasākumus, bet neskarot dalībvalstu 
veiktās darbības. Tāpēc Komisija nāca 
klajā ar priekšlikumu izveidot jaunu 
ES mikrofinansēšanas instrumentu, lai 
mikrofinansējumu padarītu pieejamāku 
konkrētām apdraudētām grupām un lai 
palielinātu atbalstu uzņēmējdarbības 
attīstīšanai, sociālajai ekonomikai un 
mikrouzņēmumiem.

(4) Komisijas paziņojumā “Kopīgā 
apņemšanās nodarbinātībai” ir uzsvērta 
vajadzība piedāvāt jaunas iespējas 
bezdarbniekiem un pavērt ceļu uz 
uzņēmējdarbību Eiropas neaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām. Papildus esošajiem 
instrumentiem ir vajadzīga konkrēta rīcība, 
lai vēl vairāk stiprinātu ekonomisko un 
sociālo kohēziju, atbalstot Eiropas 
Investīciju bankas, Eiropas Investīciju 
fonda un citu starptautisko finanšu iestāžu 
veiktos pasākumus, bet neskarot 
dalībvalstu veiktās darbības. Tāpēc 
Komisija nāca klajā ar priekšlikumu 
izveidot jaunu ES mikrofinansēšanas 
instrumentu, lai mikrofinansējumu padarītu 
pieejamāku konkrētām apdraudētām 
grupām un lai palielinātu atbalstu 
uzņēmējdarbības attīstīšanai, sociālajai 
ekonomikai un mikrouzņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Papildus Instrumenta finansētajām 
darbībām ir jāorganizē pieredzes pārneses 
un apmācības programmas, lai palielinātu 
iespēju izveidot ekonomiski dzīvotspējīgus 
un konkurētspējīgus mikrouzņēmumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai Instruments būtu efektīvāks, tā 
koordinēšana un īstenošana jāveic 
līdztekus pašreizējiem Eiropas un 
dalībvalstu finansēšanas instrumentiem, 
attiecīgajiem sociālā atbalsta pasākumiem 
un reģionālajām un vietējām 
programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo tiek izveidots Eiropas 
mikrofinansēšanas instruments 
nodarbinātībai un sociālajai integrācijai jeb 
mikrofinansēšanas instruments “Progress”
(turpmāk “Instruments”).

Ar šo tiek izveidots Eiropas 
mikrofinansēšanas instruments 
nodarbinātībai un sociālajai integrācijai jeb 
Eiropas mikrofinansēšanas instruments 
(turpmāk “Instruments”).

Or. en

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) personām, kuras zaudējušas darbu vai 
kurām tas draud un kuras vēlas izveidot 
savu mikrouzņēmumu, tostarp 

(a) personām, kurām ir grūtības iekļūt vai 
atkārtoti iekļūt darba tirgū un kuras vēlas 
izveidot savu mikrouzņēmumu, tostarp 
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pašnodarbinātajiem; pašnodarbinātajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) neaizsargātām personām, tostarp 
jauniešiem un pašnodarbinātajiem, kuri
vēlas izveidot savu mikrouzņēmumu vai 
attīstīt to; 

(b) neaizsargātām personām, kurām draud 
sociālā atstumtība, tostarp 
pašnodarbinātajiem, un kuras vēlas
izveidot savu mikrouzņēmumu vai attīstīt 
to;

Or. en

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sociālajā ekonomikā iesaistītiem 
mikrouzņēmumiem, kuros nodarbinātas 
personas, kas zaudējušas darbu, vai 
neaizsargātās personas, tostarp jaunieši.

(c) sociālajā ekonomikā iesaistītiem 
mikrouzņēmumiem, kuros nodarbinātas 
personas, kas zaudējušas darbu, vai 
neaizsargātās personas.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansiālais ieguldījums, kas šim 
instrumentam laikposmā no 2010. gada 

1. Finansiālais ieguldījums, kas šim 
instrumentam laikposmā no 2010. gada 
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1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim 
paredzēts Kopienas budžetā, ir 
100 miljoni euro. 

1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim 
paredzēts Kopienas budžetā, ir 
150 miljoni euro. 

Or. en

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Instrumentam izveido atsevišķu 
budžeta pozīciju.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kopējais budžets, kas paredzēts šā 
lēmuma 4. panta 1. punkta d) apakšpunktā 
minētajiem atbalsta pasākumiem, 
nepārsniedz 1 % no Instrumentam 
piešķirtā budžeta, kā izklāstīts šā panta 
1. punktā.

3. Kopējais budžets, kas paredzēts šā 
lēmuma 4. panta 1. punkta d) apakšpunktā 
minētajiem atbalsta pasākumiem, 
nepārsniedz 1 miljonu euro. 

Or. en

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstīs izveidotās valsts un 
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privātās iestādes, kuras nodrošina 
piekļuvi Instrumentam, izstrādā 
turpmākus norādījumus par 
galasaņēmēju atbilstību finanšu atbalsta 
saņemšanai un cieši sadarbojas ar 
organizācijām, kuras rīko vadības un 
apmācības programmas, kas paredzētas 
atbalsta galasaņēmējiem, lai izveidotu 
ekonomiski dzīvotspējīgus un 
konkurētspējīgus mikrouzņēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai īstenotu 4. panta 1. punktā minētos 
pasākumus, izņemot 4. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā minētos atbalsta 
pasākumus, Komisija saskaņā ar Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
53.d pantu un Komisijas Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002 43. pantu slēdz 
nolīgumus ar starptautiskajām finanšu 
iestādēm, īpaši ar Eiropas Investīciju banku 
(EIB) un Eiropas Investīciju fondu (EIF). 
Šajos nolīgumos tiek sīki izklāstīts, kā 
īstenojami tām uzticētie uzdevumi, kā arī 
tiek norādīts uz nepieciešamību nodrošināt 
papildināmību ar dalībvalstu shēmām.

2. Lai īstenotu 4. panta 1. punktā minētos 
pasākumus, izņemot 4. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā minētos atbalsta 
pasākumus, Komisija saskaņā ar Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
53.d pantu un Komisijas Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002 43. pantu slēdz 
nolīgumus ar starptautiskajām finanšu 
iestādēm, īpaši ar Eiropas Investīciju banku 
(EIB) un Eiropas Investīciju fondu (EIF). 
Šajos nolīgumos tiek sīki izklāstīts, kā 
īstenojami tām uzticētie uzdevumi, kā arī 
tiek norādīts uz nepieciešamību nodrošināt 
papildināmību un saskaņotību ar 
pašreizējiem Eiropas un dalībvalstu 
finansēšanas instrumentiem, attiecīgajiem 
sociālā atbalsta pasākumiem un 
reģionālajām un vietējām programmām.

Or. en
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Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minētās starptautiskās 
finanšu iestādes ieņēmumus, tostarp 
dividendes un atmaksājumus, ko tās 
saņēmušas, drīkst atkārtoti ieguldīt 4. panta 
1. punkta a), b) un c) apakšpunktā 
minētajos instrumentos sešu gadu 
laikposmā no Instrumenta izveidošanas 
dienas. Instrumentu noslēdzot, 
neizmantotie līdzekļi, kas pienāksies 
Eiropas Kopienām, ir jāatmaksā Eiropas 
Kopienu vispārējā budžetā.

3. Šā panta 2. punktā minētās starptautiskās 
finanšu iestādes ieņēmumus, tostarp 
dividendes un atmaksājumus, ko tās 
saņēmušas, drīkst atkārtoti ieguldīt 4. panta 
1. punkta a), b) un c) apakšpunktā 
minētajos instrumentos. 2015. gadā 
Komisija iesniedz novērtējumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, kura, 
pamatojoties uz iesniegto novērtējumu, 
lemj par Instrumenta turpināšanu vai 
slēgšanu. Instrumentu noslēdzot, 
neizmantotie līdzekļi, kas pienāksies 
Eiropas Kopienām, ir jāatmaksā Eiropas 
Kopienu vispārējā budžetā.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija saņem šā lēmuma 5. panta 
2. punktā minēto starptautisko finanšu 
iestāžu sagatavotos ikgadējos īstenošanas 
ziņojumus, kuros izklāstīta atbalstīto 
darbību finansiālā īstenošana, finansējuma 
sadalījums pa nozarēm un pēc finansējuma 
saņēmēju veida, iesniegtie pieteikumi, 
noslēgtie līgumi, finansētās darbības, 
rezultāti un, ja iespējams, ietekme. 

1. Komisija saņem šā lēmuma 5. panta 
2. punktā minēto starptautisko finanšu 
iestāžu sagatavotos ikgadējos īstenošanas 
ziņojumus, kuros izklāstīta atbalstīto 
darbību finansiālā īstenošana, finansējuma 
sadalījums pa nozarēm un pēc finansējuma 
saņēmēju veida, pieņemtie vai noraidītie
pieteikumi, noslēgtie līgumi, finansētās 
darbības, rezultāti un, ja iespējams, 
ietekme. 

Or. en
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Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija pirmo reizi 2011. gadā un 
katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
kvantitatīvu un kvalitatīvu gada pārskatu 
par darbībām, kas iepriekšējā gadā veiktas 
saskaņā ar šo lēmumu. Gada pārskatu 
sagatavo, izmantojot 1. punktā minētos 
īstenošanas ziņojumus, galvenokārt 
pievēršot uzmanību sasniegumiem, un tajā 
jo īpaši ir informācija par iesniegtajiem
pieteikumiem, noslēgtajiem līgumiem, 
finansētajām darbībām, tostarp par 
papildināmību ar citiem Kopienas 
intervences pasākumiem un jo īpaši ar 
ESF. 

2. Komisija katru gadu līdz 31. maijam
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
kvantitatīvu un kvalitatīvu gada pārskatu 
par darbībām, kas iepriekšējā gadā veiktas 
saskaņā ar šo lēmumu. Gada pārskatu 
sagatavo, izmantojot 1. punktā minētos 
īstenošanas ziņojumus, galvenokārt 
pievēršot uzmanību Instrumenta 
proporcionālajam izmantojumam 
dalībvalstīs un sasniegumiem, un tajā jo 
īpaši ir informācija par pieņemtajiem vai 
noraidītajiem pieteikumiem, noslēgtajiem 
līgumiem, finansētajām darbībām, tostarp 
par papildināmību ar citiem Kopienas 
intervences pasākumiem un jo īpaši ar 
ESF. 

Or. en

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pamatojoties uz iepriekš minēto gada 
pārskatu, Komisija cenšas nodrošināt, lai 
Instruments būtu pieejams visā Eiropas 
Savienībā personām, kurām draud sociālā 
atstumtība.

Or. en
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Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pēc savas iniciatīvas veic 
starpposma un nobeiguma novērtēšanu, 
cieši sadarbojoties ar 5. panta 2. punktā 
minētajām starptautiskajām finanšu 
iestādēm. Instrumenta starpposma 
novērtēšanu pabeidz četrus gadus pēc 
Instrumenta izveidošanas, bet galīgo 
novērtēšanu — ne vēlāk kā vienu gadu pēc 
tam, kad beidzies pilnvaru termiņš 5. panta 
2. punkta minētajām starptautiskām finanšu 
iestādēm. Turklāt nobeiguma novērtēšanā 
pārbauda, kādā mērā Instruments kopumā 
ir sasniedzis savus mērķus. 

1. Komisija pēc savas iniciatīvas veic 
starpposma un nobeiguma novērtēšanu, 
cieši sadarbojoties ar 5. panta 2. punktā 
minētajām starptautiskajām finanšu 
iestādēm. Instrumenta starpposma 
novērtēšanu veic katru otro gadu pēc 
Instrumenta izveidošanas, bet galīgo 
novērtēšanu — ne vēlāk kā vienu gadu pēc 
tam, kad beidzies pilnvaru termiņš 5. panta 
2. punkta minētajām starptautiskām finanšu 
iestādēm. Turklāt nobeiguma novērtēšanā 
pārbauda, kādā mērā Instruments kopumā 
ir sasniedzis savus mērķus. 

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Situācijas raksturojums
Programma „Progress” aptver laikposmu no 2007. līdz 2013. gadam un kalpo kā dažādu 
Kopienas izdevumu juridiskais pamats. Šajā programmā iekļautas Kopienas četras īpašās 
rīcības programmas, ar kurām atbalsta sociālās politikas īstenošanu (tādās jomās kā 
pretdiskriminācija, sociālā integrācija, nodarbinātība un dzimumu līdztiesība), kā arī 
programma aptver vairākas budžeta pozīcijas saistībā ar darba apstākļiem.
Saskaņā ar 2006. gada Iestāžu nolīgumu programmai “Progress” papildus tika piešķirti 
114 miljoni euro (pašreizējās cenas). Šo palielinājumu prasīja Eiropas Parlaments.

Komisija 2009. gada 4. martā publicēja paziņojumu („Impulsi Eiropas atveseļošanai”), kurā 
vairākos punktos izklāstīja, kā palīdzēt dalībvalstīm izstrādāt un īstenot efektīvu 
nodarbinātības politiku (COM(2009) 0114). Eiropadomes pavasara sanāksmē noteica trīs 
galvenās prioritātes, proti, saglabāt nodarbinātību, radīt darba vietas un veicināt mobilitāti; 
uzlabot prasmes un pielāgot tās darba tirgus vajadzībām; un radīt vairāk darba iespēju. 
2009. gada 7. maija augstākā līmeņa sanāksmē par nodarbinātību notika viedokļu apmaiņa par 
minētajām prioritātēm.
Komisija 2009. gada 3. jūnijā pieņēma paziņojumu “Kopīgā apņemšanās nodarbinātībai” 
(COM(2009) 0257), lai Eiropadomes pavasara sanāksmē noteikto triju prioritāšu jomā 
uzlabotu sadarbību starp Eiropas Savienību un dalībvalstīm, kā arī starp ES sociālajiem 
partneriem. Šajā paziņojumā Komisija izklāstīja nodomu iesniegt priekšlikumu jaunam 
mikrofinansēšanas instrumentam nodarbinātībai, ko finansēs (100 miljoni euro) no pašreizējā 
budžeta (neietverot programmu „Progress”) un kam varētu rast papildu finansējumu vairāk 
nekā 500 miljonu euro apmērā, īstenojot kopīgu iniciatīvu ar starptautiskajām finanšu 
iestādēm, jo īpaši ar EIB grupu.

Komisijas priekšlikums
ES mikrofinansēšanas instrumenta nodarbinātībai mērķis ir sniegt bezdarbniekiem jauna 
darba izredzes un radīt uzņēmējdarbības iespēju dažām mazāk aizsargātām iedzīvotāju 
grupām Eiropā, tostarp jauniešiem. Ņemot vērā pašreizējo kredītresursu pieejamības 
ierobežojumu, ar šo instrumentu iespēja saņemt konkrētiem mērķiem paredzētu finansiālo 
atbalstu tiks piedāvāta arī iesācējiem uzņēmējiem. Papildus procentu likmju subsīdijām no 
ESF individuālie uzņēmēji un mikrouzņēmumu dibinātāji saņems atbalstu arī vadības, 
apmācības, treniņu un veiktspējas palielināšanas jomā.

Ar mikrofinansēšanas instrumentu papildinās citas Kopienas programmas, nodrošinot riska 
dalīšanas instrumentus, kā arī aizņēmuma un pašu kapitāla finansēšanu. Tas tiks izveidots, 
izmantojot starptautisko finanšu iestāžu, piemēram, EIB grupas (Eiropas Investīciju Bankas 
un Eiropas Investīciju fonda) gūto pieredzi. Pamatojoties uz vienošanos par kopīgu 
pārvaldību, starptautiskās finanšu iestādes nodrošinās turpmāku kredītresursu piesaisti, 
atbalstot mikrofinansējuma nodrošinātājus — gan bankas, gan citas finanšu iestādes — visā 
Eiropas Savienībā.

Ņemot vērā pašreizējo aizdevumu izsniegšanas apjoma samazināšanos un ievērojamo 
kreditēšanas apjoma kritumu (par ko liecina šim priekšlikumam pievienotais ex-ante
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novērtējums), ir jāpastiprina Kopienas un dalībvalstu centieni, lai palielinātu mikrokredītu 
piedāvājumu pietiekamā apjomā un saprātīgā termiņā nolūkā apmierināt to personu lielo 
pieprasījumu pēc kredītiem, kurām tie šajā krīzes posmā ir visvairāk vajadzīgi, proti, 
bezdarbniekiem un mazāk aizsargātām personām, tostarp pašnodarbinātajām personām, kuras 
vēlas veidot vai paplašināt mikrouzņēmumus, bet kurām nav pieejami banku piedāvātie 
komerckredīti.

Kopienas līdzekļu izmantošana ir atbilstīga un saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2009. gada 
24. marta rezolūciju1 par Eiropas iniciatīvu mikrokredīta attīstībai nolūkā atbalstīt izaugsmi 
un nodarbinātību. Turklāt vienots instruments labāk piesaistīs starptautisko finanšu iestāžu 
finansējumu. Visbeidzot, ieviešot instrumentu visā ES mērogā, tiks novērsta decentralizēta 
pieeja un palielināsies mikrofinansējuma pieejamība visās dalībvalstīs. 

Komisija ierosina izveidot mikrofinansēšanas instrumentu „Progress”, pieņemot lēmumu, ar 
ko nosaka tikai Komisijas uzdevumus un atbildību, taču nerada tiesības vai neuzliek 
pienākumus dalībvalstīm vai fiziskām personām. Līdz ar to lēmums ir instruments, ar kuru 
vislabāk iespējams sasniegt vēlamo mērķi.

Priekšlikumā ierosināts instrumenta īstenošanai piešķirt 100 miljonus euro no programmas 
„Progress” budžeta.

Parlamenta nostāja
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 2009. gada 3. septembra sanāksmē notika balsojums 
attiecībā uz nostāju par 2010. gada budžetu. Komiteja pieņēma grozījumu, ar kuru Eiropas 
mikrofinansēšanas instrumentam paredz izveidot atsevišķu budžeta pozīciju. Finanšu un 
ekonomikas krīze pašreiz pārvēršas par nodarbinātības un sociālo krīzi, tādēļ referente 
uzskata, ka, pārdalot līdzekļus no programmas „Progress”, tiek raidīts nepareizs signāls, jo 
programma „Progress” ir paredzēta mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām. Efektīva 
programmas „Progress” īstenošana pašreizējā situācijā ir kopīga dalībvalstu un ES atbildība.
Līdz ar to referente noraida Komisijas priekšlikumu par Eiropas mikrofinansēšanas 
instrumentam nepieciešamo līdzekļu iedalīšanu no programmas „Progress” budžeta. Tas 
nozīmē, ka priekšlikumā vairākās vietās ir jāsvītro atsauce uz programmu „Progress”.

Ir izdarīti 3. panta grozījumi, lai nodrošinātu, ka Instrumenta īstenošanai izveido atsevišķu 
budžeta pozīciju. Turklāt referente ir pārliecināta, ka 100 miljoni euro nav pietiekama summa, 
lai nodrošinātu Instrumenta efektivitāti; četru gadu laikposmam budžets ir palielināts par 
50 miljoniem euro. Atbalsta pasākumu budžetam bija noteikta maksimālā robeža 1 % apmērā 
no budžeta. Lai nodrošinātu, ka, palielinot kopējo budžetu, šī robeža netiek pārkāpta, referente 
ierosina ierobežot sākotnējā priekšlikumā paredzēto summu (līdz 1 miljonam euro).

Lai Instruments būtu efektīvāks, referente uzskata, ka tā koordinēšana un īstenošana jāveic, 
ņemot vērā citus finansēšanas instrumentus, kas pašreiz ir spēkā Eiropas, valsts, reģionālā un 
vietējā mērogā.

Lai skaidri norādītu, ka likumdošanas priekšlikuma mērķa grupa ir mazāk aizsargātas 
personas, kurām ir grūtības iekļūt darba tirgū vai iekļūt tajā pēc pārtraukuma un kurām draud 

                                               
1 P6_TA-PROV(2009)0166.
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sociālā atstumtība, ir svītrota atsauce uz konkrētām grupām (piemēram, jauniešiem). Iekļauts 
grozījums, ar ko nodrošina, ka finansiālā atbalsta saņēmējs piedalās arī pieredzes pārneses un 
apmācības kursos, tādējādi saņemot palīdzību.

Referente ierosina Instrumenta īstenošanu sākt 2010. gada 1. janvārī. Ja vienošanās starp 
Padomi un Parlamentu tiek panākta pēc šā datuma, Instruments stājas spēkā ar atpakaļejošu 
datumu.


