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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia 
społecznego (Instrument Mikrofinansowy Progress)
(COM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady 
(COM(2009)0333) oraz zmieniony wniosek (COM(2009)0340),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 159 ust.  3 traktatu WE, 

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 
Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii oraz Komisji Prawnej (A6-0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona, że należy 
wprowadzić do wniosku znaczące zmiany lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek
DECYZJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
ustanawiająca europejski instrument 
mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i 
włączenia społecznego (Instrument 
Mikrofinansowy Progress)

Wniosek 
DECYZJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY 
ustanawiająca europejski instrument 
mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i 
włączenia społecznego

Or. en
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Konieczne jest nasilenie działań 
Wspólnoty i państw członkowskich, 
zmierzających do zwiększenia podaży 
mikrokredytów w wystarczającej skali i w 
rozsądnych terminach, aby zaspokoić 
wysokie zapotrzebowanie ze strony tych 
podmiotów, które najbardziej potrzebują 
tego rodzaju finansowania w okresie 
kryzysu, tj. osób bezrobotnych lub w 
trudnej sytuacji, w tym osób młodych,
które są skłonne założyć lub rozwijać 
mikroprzedsiębiorstwo, np. jednoosobową 
działalność gospodarczą, ale nie mają 
dostępu do kredytów.

(3) Konieczne jest nasilenie działań 
Wspólnoty i państw członkowskich, 
zmierzających do zwiększenia podaży 
mikrokredytów w wystarczającej skali i w 
rozsądnych terminach, aby zaspokoić 
wysokie zapotrzebowanie ze strony tych 
podmiotów, które najbardziej potrzebują 
tego rodzaju finansowania w okresie 
kryzysu oraz podmiotów wykluczonych z 
tradycyjnego rynku kredytowego, tj. osób 
bezrobotnych lub w trudnej sytuacji, które 
są skłonne założyć lub rozwijać 
mikroprzedsiębiorstwo, np. jednoosobową 
działalność gospodarczą, ale nie mają 
dostępu do kredytów.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W Unii Europejskiej większości 
mikrokredytów dla osób w niekorzystnej 
sytuacji udzielają niekomercyjne 
instytucje mikrofinansowe, które 
wymagają większego wsparcia w celu 
zaspokojenia obecnego poziomu popytu.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie Komisji „Wspólne 
zobowiązanie na rzecz zatrudnienia” 
podkreślono potrzebę zaoferowania 
bezrobotnym nowej szansy i otwarcia drogi 
do przedsiębiorczości niektórym grupom 
Europejczyków znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji, w tym 
ludziom młodym. Oprócz istniejących 
instrumentów konieczne są konkretne 
działania w celu dalszej poprawy spójności 
gospodarczej i społecznej poprzez 
wsparcie działań Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego oraz innych 
międzynarodowych instytucji finansowych 
bez uszczerbku dla działań państw 
członkowskich. Komisja w związku z tym 
zapowiedziała wniosek dotyczący 
stworzenia nowego instrumentu 
mikrofinansowego UE w celu 
skuteczniejszego dotarcia z 
mikrofinansowaniem do grup narażonych 
na szczególne ryzyko oraz w celu jeszcze 
silniejszego wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości, gospodarki socjalnej i 
mikroprzedsiębiorstw.

(4) W komunikacie Komisji „Wspólne 
zobowiązanie na rzecz zatrudnienia” 
podkreślono potrzebę zaoferowania 
bezrobotnym nowej szansy i otwarcia drogi 
do przedsiębiorczości niektórym grupom 
Europejczyków znajdujących się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji. Oprócz 
istniejących instrumentów konieczne są 
konkretne działania w celu dalszej 
poprawy spójności gospodarczej i 
społecznej poprzez wsparcie działań 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego 
oraz innych międzynarodowych instytucji 
finansowych bez uszczerbku dla działań 
państw członkowskich. Komisja w 
związku z tym zapowiedziała wniosek 
dotyczący stworzenia nowego instrumentu 
mikrofinansowego UE w celu 
skuteczniejszego dotarcia z 
mikrofinansowaniem do grup narażonych 
na szczególne ryzyko oraz w celu jeszcze 
silniejszego wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości, gospodarki socjalnej i 
mikroprzedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Działaniom finansowanym za 
pomocą tego instrumentu powinny 
towarzyszyć programy mentoringowe 
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i szkoleniowe, w celu maksymalnego 
zwiększenia szans na utworzenie 
rentownych i konkurencyjnych 
mikroprzedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W celu zwiększenia skuteczności 
instrumentu, należy go koordynować 
i realizować równolegle z istniejącymi 
europejskimi i krajowymi instrumentami 
finansowymi, odpowiednimi środkami 
wsparcia społecznego oraz programami 
regionalnymi i lokalnymi. 

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się europejski 
instrument mikrofinansowy na rzecz 
zatrudnienia i włączenia społecznego, pod 
nazwą: Instrument Mikrofinansowy 
Progress (dalej „Instrument”).

Niniejszym ustanawia się europejski 
instrument mikrofinansowy na rzecz 
zatrudnienia i włączenia społecznego, pod 
nazwą: Europejski Instrument 
Mikrofinansowy (dalej „Instrument”).

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) osób pozbawionych pracy lub 
zagrożonych utratą pracy, skłonnych 
założyć własne mikroprzedsiębiorstwo, w 
tym jednoosobową działalność 
gospodarczą;

(a) osób napotykających trudności z 
wejściem lub powrotem na rynek pracy, 
skłonnych założyć własne 
mikroprzedsiębiorstwo, w tym 
jednoosobową działalność gospodarczą;

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji, w tym osób młodych,
zamierzających założyć lub rozwijać 
własne mikroprzedsiębiorstwo, w tym 
jednoosobową działalność gospodarczą; 

(b) osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i zamierzających założyć lub 
rozwijać własne mikroprzedsiębiorstwo, w 
tym jednoosobową działalność 
gospodarczą 

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) mikroprzedsiębiorstw w gospodarce 
socjalnej, zatrudniających osoby 
pozbawione pracy lub osoby w 
niekorzystnej sytuacji, w tym osoby młode.

(c) mikroprzedsiębiorstw w gospodarce 
socjalnej, zatrudniających osoby 
pozbawione pracy lub osoby w 
niekorzystnej sytuacji.

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wkład finansowy z budżetu Wspólnoty 
na rzecz Instrumentu na okres od dnia 1 
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 
wynosi 100 milionów EUR. 

1. Wkład finansowy z budżetu Wspólnoty 
na rzecz Instrumentu na okres od dnia 1 
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 
wynosi 150 milionów EUR. 

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Utworzy się oddzielną linię budżetową 
przeznaczoną na instrument.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Łączny budżet na środki wsparcia, o 
których mowa w art. 4 ust. 1 lit. d), nie 
przekraczają 1 % budżetu Instrumentu, 
określonego w ust. 1.

3. Łączny budżet na środki wsparcia, o 
których mowa w art. 4 ust. 1 lit. d), nie 
przekracza 1 miliona EUR.

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Publiczne i państwowe organy 
ustanowione w państwach członkowskich 
oferujących dostęp do instrumentu 
opracowują wytyczne dotyczące 
wymogów, jakie powinni spełniać końcowi 
beneficjenci i ściśle współpracują z 
organizacjami oferującymi programy 
mentoringowe i szkoleniowe dla 
końcowych beneficjentów w celu 
utworzenia rentownych i 
konkurencyjnych mikroprzesiębiorstw.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu realizacji działań, o których 
mowa w art. 4 ust. 1, z wyjątkiem środków 
wsparcia, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. d), Komisja zawiera umowy z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, w szczególności z 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
(EBI) i Europejskim Funduszem 
Inwestycyjnym (EFI), zgodnie z art. 53d 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 i art. 43 rozporządzenia Komisji 
(WE, Euratom) nr 2342/2002. Umowy te 
obejmują szczegółowe postanowienia 
dotyczące realizacji zadań powierzonych 
wspomnianym podmiotom, z 
uwzględnieniem konieczności zapewnienia 
charakteru uzupełniającego w stosunku do 
systemów krajowych.

2. W celu realizacji działań, o których 
mowa w art. 4 ust. 1, z wyjątkiem środków 
wsparcia, o których mowa w art. 4 ust. 1 
lit. d), Komisja zawiera umowy z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, w szczególności z 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
(EBI) i Europejskim Funduszem 
Inwestycyjnym (EFI), zgodnie z art. 53d 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002 i art. 43 rozporządzenia Komisji 
(WE, Euratom) nr 2342/2002. Umowy te 
obejmują szczegółowe postanowienia 
dotyczące realizacji zadań powierzonych
wspomnianym podmiotom, z 
uwzględnieniem konieczności zapewnienia 
charakteru uzupełniającego i koordynacji z 
istniejącymi europejskimi i krajowymi 
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instrumentami finansowymi, 
odpowiednimi środkami wsparcia 
społecznego oraz programami 
regionalnymi i krajowymi.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wpływy uzyskiwane przez 
międzynarodowe instytucje finansowe, o 
których mowa w ust. 2, w tym wpływy z 
dywidend i refundacji, mogą być przez nie 
ponownie inwestowane w działania, o 
których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a), b) i c) 
przez okres 6 lat po dacie uruchomienia 
Instrumentu. Po zamknięciu Instrumentu 
pozostałe saldo należne Wspólnotom 
Europejskim zostanie przekazane do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

3. Wpływy uzyskiwane przez 
międzynarodowe instytucje finansowe, o 
których mowa w ust. 2, w tym wpływy z 
dywidend i refundacji, mogą być przez nie 
ponownie inwestowane w działania, o 
których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a), b) i c). 
W 2015 r. Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
ocenę, na podstawie której ta ostatnia 
podejmie decyzję o utrzymaniu lub 
zamknięciu instrumentu. Po zamknięciu 
Instrumentu pozostałe saldo należne 
Wspólnotom Europejskim zostanie 
przekazane do budżetu ogólnego Wspólnot 
Europejskich.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Międzynarodowe instytucje finansowe, 
o których mowa w art. 5 ust. 2, przekazują 
Komisji roczne sprawozdania z realizacji, 
opisujące wspierane działania pod kątem 
realizacji finansowej, dystrybucji środków 

1. Międzynarodowe instytucje finansowe, 
o których mowa w art. 5 ust. 2, przekazują 
Komisji roczne sprawozdania z realizacji, 
opisujące wspierane działania pod kątem 
realizacji finansowej, dystrybucji środków 



PR\788970PL.doc 13/17 PE427.993v01-00

PL

finansowych w odniesieniu do 
poszczególnych sektorów i rodzajów 
beneficjentów, złożonych wniosków, 
zawartych umów, finansowanych działań, 
wyników oraz, w miarę możliwości, 
dalszych skutków. 

finansowych w odniesieniu do 
poszczególnych sektorów i rodzajów 
beneficjentów, przyjętych lub odrzuconych
wniosków, zawartych umów, 
finansowanych działań, wyników oraz, w 
miarę możliwości, dalszych skutków. 

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po raz pierwszy w 2011 r. i do dnia 31 
grudnia każdego roku Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
roczne sprawozdanie ilościowe i 
jakościowe z działalności prowadzonej w 
minionym roku na podstawie niniejszej 
decyzji. Sprawozdanie roczne, o którym 
mowa, opiera się na sprawozdaniach z 
realizacji, o których mowa w ust. 1, i 
dotyczy głównie osiągniętych wyników
oraz zawiera w szczególności informacje 
na temat złożonych wniosków, zawartych 
umów i finansowanych działań, w tym na 
temat ich uzupełniającego charakteru 
wobec innych interwencji Wspólnoty, w 
szczególności EFS. 

2. Do dnia 31 maja każdego roku Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie roczne sprawozdanie ilościowe i 
jakościowe z działalności prowadzonej w 
minionym roku na podstawie niniejszej 
decyzji. Sprawozdanie roczne, o którym 
mowa, opiera się na sprawozdaniach z 
realizacji, o których mowa w ust. 1, i 
dotyczy głównie stopnia wykorzystania 
instrumentu przez państwa członkowskie 
oraz zawiera w szczególności informacje 
na temat przyjętych lub odrzuconych
wniosków, zawartych umów i 
finansowanych działań, w tym na temat ich 
uzupełniającego charakteru wobec innych 
interwencji Wspólnoty, w szczególności 
EFS. 

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na podstawie tego sprawozdania 
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rocznego Komisja postara się zapewnić 
dostępność instrumentu w całej Unii 
Europejskiej dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.  

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przeprowadza z własnej 
inicjatywy oceny okresowe i ocenę 
końcową w ścisłej współpracy z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, o których mowa w art. 5 ust. 
2. Oceny okresowej dokonuje się w cztery 
lata po uruchomieniu Instrumentu, 
natomiast oceny końcowej – najpóźniej 
jeden rok po wygaśnięciu mandatu lub 
mandatów udzielonych międzynarodowym 
instytucjom finansowym, o których mowa 
w art. 5. ust. 2. W ocenie końcowej 
analizuje się w szczególności zakres, w 
jakim Instrument w ujęciu całościowym 
osiągnął wyznaczone cele. 

1. Komisja przeprowadza z własnej 
inicjatywy oceny okresowe i ocenę 
końcową w ścisłej współpracy z 
międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi, o których mowa w art. 5 ust. 
2. Oceny okresowej dokonuje się co dwa 
lata po uruchomieniu Instrumentu, 
natomiast oceny końcowej – najpóźniej 
jeden rok po wygaśnięciu mandatu lub 
mandatów udzielonych międzynarodowym 
instytucjom finansowym, o których mowa 
w art. 5. ust. 2. W ocenie końcowej 
analizuje się w szczególności zakres, w 
jakim Instrument w ujęciu całościowym 
osiągnął wyznaczone cele. 

Or. en
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie
Program Progress obejmuje okres 2007–2013 i służy za podstawę prawną do różnych 
wydatków wspólnotowych. Program zawiera cztery specjalne wspólnotowe programy 
działania wspierające realizację programu polityki społecznej (przeciwdziałania 
dyskryminacji, włączenia społecznego, zatrudnienia i problematyki płci) oraz wielu linii 
budżetowych związanych z warunkami pracy.
Zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z 2006 r. na program Progress przyznano 
dodatkową kwotę w wysokości 114 milionów euro (ceny bieżące). O przyznanie tej 
dodatkowej kwoty zwrócił się Parlament Europejski. 

W dniu 4 marca 2009 r. Komisja opublikowała komunikat („Realizacja europejskiego planu 
naprawy”), w którym wskazała szereg kwestii mających pomóc państwom członkowskim 
w opracowaniu i wdrożeniu skutecznej polityki zatrudnienia (COM(2009)0114). Na 
wiosennym posiedzeniu Rady określono trzy kluczowe priorytety: utrzymanie zatrudnienia, 
tworzenie miejsc pracy i promowanie mobilności; podnoszenie umiejętności 
i dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy; oraz zwiększanie dostępu do zatrudnienia. Na 
szczycie w sprawie zatrudnienia w dniu 7 maja 2009 r. dokonano wymiany poglądów na 
temat tych priorytetów. 
Dnia 3 czerwca 2009 r. Komisja przyjęła komunikat pt. „Wspólne zobowiązanie na rzecz 
zatrudnienia”, którego celem jest zacieśnienie współpracy między Unią Europejską 
i państwami członkowskimi, a także pomiędzy partnerami społecznymi UE w zakresie trzech 
podstawowych priorytetów. W komunikacie tym Komisja zapowiedziała, że przygotowuje 
wniosek w sprawie nowego mikrofinansowego instrumentu na rzecz zatrudnienia, 
finansowanego (100 milionów euro) z istniejącego budżetu (nie wymieniając programu 
Progress), który mógłby wygenerować ponad 500 milionów euro w ramach wspólnej 
inicjatywy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, a w szczególności grupą EBI. 

Wniosek Komisji
Celem mikrofinansowego instrumentu UE jest umożliwienie bezrobotnym nowego startu 
i wspieranie przedsiębiorczości wśród grup społeczeństwa europejskiego znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji, w tym wśród ludzi młodych. Zwiększy on zakres ukierunkowanego 
wsparcia finansowego przeznaczonego dla nowych przedsiębiorców w obecnej sytuacji, 
charakteryzującej się zmniejszoną podażą kredytów. Indywidualni przedsiębiorcy 
i założyciele mikroprzedsiębiorstw otrzymają również pomoc w postaci mentoringu, szkoleń, 
w tym szkoleń praktycznych, oraz rozwijania umiejętności, a także skorzystają ze wsparcia 
EFS w zakresie stóp procentowych.

Instrument będzie uzupełnieniem innych programów wspólnotowych, dostarczając narzędzi 
podziału ryzyka oraz finansowania dłużnego i kapitałowego. Będzie on czerpał 
z doświadczeń międzynarodowych instytucji finansowych, np. Grupy EBI (Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego). Na podstawie umowy 
o wspólnym zarządzaniu międzynarodowe instytucje finansowe będą udzielać wsparcia na 
zasadzie skuteczniejszej dźwigni finansowej bankowym i pozabankowym podmiotom 
oferującym mikrofinansowanie w całej Unii Europejskiej.



PE427.993v01-00 16/17 PR\788970PL.doc

PL

Zważywszy na obniżony obecnie poziom udzielania kredytów oraz drastyczny spadek 
wartości udzielonych pożyczek (co wykazano w toku oceny ex ante towarzyszącej bieżącemu 
wnioskowi), konieczne jest nasilenie działań Wspólnoty i państw członkowskich, 
zmierzających do zwiększenia podaży mikrokredytów w wystarczającej skali i w rozsądnych 
terminach, aby zaspokoić wysokie zapotrzebowanie ze strony tych podmiotów, które 
najbardziej potrzebują tego rodzaju finansowania w okresie kryzysu – a więc osób 
bezrobotnych lub w trudnej sytuacji, które są skłonne założyć lub rozwijać własne 
mikroprzedsiębiorstwo, w tym jednoosobową działalność gospodarczą, ale nie mają dostępu 
do kredytów w bankach komercyjnych.

Wykorzystanie środków wspólnotowych jest odpowiednie i zgodne z rezolucją Parlamentu 
Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r.1 w sprawie Europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju 
mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Ponadto w ramach 
jednego instrumentu można będzie skupić wsparcie na zasadzie dźwigni finansowej ze strony 
międzynarodowych instytucji finansowych. Instrument obejmujący całą UE pozwoli wreszcie 
uniknąć rozproszonego podejścia, zwiększając podaż mikrofinansowania we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Wniosek Komisji przewiduje ustanowienie Instrumentu Mikrofinansowego Progress 
w drodze decyzji, która będzie określać jedynie rolę i zakres odpowiedzialności Komisji, a nie 
będzie ustanawiać praw lub obowiązków państw członkowskich czy też pojedynczych osób. 
Decyzja jest zatem instrumentem najlepiej dostosowanym do osiągnięcia pożądanego celu.

Proponuje się przesunięcie na instrument 100 milionów euro z budżetu programu Progress.

Stanowisko Parlamentu
Na posiedzeniu komisji EMPL w dniu 3 września 2009 r. głosowano nad opinią w sprawie 
budżetu na 2010 r. Komisja zgłosiła poprawkę, która tworzy oddzielną linię budżetową 
przeznaczoną na europejski instrument mikrofinansowy. Kryzys finansowy i gospodarczy 
przechodzi w kryzys zatrudnienia i społeczny, dlatego też sprawozdawczyni uważa, że 
przesunięcie pieniędzy z programu Progres byłoby złym znakiem, ponieważ Progress 
skierowany jest do grup znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Do wspólnego 
obowiązku państw członkowskich i UE należy skuteczne wdrożenie programu Progress 
w obecnych okolicznościach.
Dlatego też sprawozdawczyni sprzeciwia się wnioskowi Komisji o przesunięcie środków 
potrzebnych na europejski instrument mikrofinansowy z programu Progress. Oznacza to, że 
należy usunąć z wniosku wielokrotne nawiązanie do programu Progress.

Przedstawiono poprawki do art. 3, aby zapewnić oddzielną linię budżetową przeznaczoną na 
instrument. Ponadto sprawozdawczyni jest przekonana, że 100 milionów euro nie jest kwotą 
wystarczającą, aby zapewnić skuteczność instrumentu; dlatego też zwiększa się budżet na 
czteroletni okres o 50 milionów euro. Budżet na środki wsparcia miał stały pułap wynoszący 
1% budżetu. Aby mieć pewność, że kwota ta nie wzrośnie wraz ze wzrostem ogólnego 
budżetu, sprawozdawczyni proponuje ograniczyć ją zgodnie z pierwotną propozycją (1 milion 
euro).

                                               
1 P6_TA-PROV(2009)0166
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Sprawozdawczyni jest przekonana, że aby instrument był skuteczniejszy, należy go 
koordynować i realizować mając na uwadze pozostałe istniejące instrumenty finansowe na 
szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Aby jasno określić we wniosku legislacyjnym, że grupami docelowymi są wszystkie grupy 
napotykające trudności z wejściem lub powrotem na rynek pracy lub grupy, którym zagraża 
wyłączenie społeczne, usunięto odniesienie do szczególnych grup (takich jak na przykład 
młodzi ludzie). Dodano poprawkę, aby osobie otrzymującej wsparcie finansowe zapewnić 
również wsparcie w postaci mentoringu i szkoleń. 

Sprawozdawczyni proponuje, aby instrument zaczął działać z dniem 1 stycznia 2010 r. Jeżeli 
dojdzie do porozumienia między Radą a Parlamentem Europejskim w późniejszym terminie, 
instrument powinien obowiązywać ze skutkiem wstecznym. 


