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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.



PR\788970SK.doc 3/17 PE427.993v01-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU..........Error! 
Bookmark not defined.

DÔVODOVÁ SPRÁVA ........................................................Error! Bookmark not defined.



PE427.993v01-00 4/17 PR\788970SK.doc

SK



PR\788970SK.doc 5/17 PE427.993v01-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky 
nástroj mikrofinancovania v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (nástroj 
mikrofinancovania Progress)
(KOM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0333) a 
zmenený návrh (KOM(2009)0340),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a tretí odsek článku 159 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre 
rozpočet, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre priemysel, výskum a 
energetiku a Výboru pre právne veci (A7-0000/2009),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky 
nástroj mikrofinancovania v oblasti 
zamestnanosti a sociálneho začleňovania 
(nástroj mikrofinancovania Progress)

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky
nástroj mikrofinancovania v oblasti 
zamestnanosti a sociálneho začleňovania

Or. en



PE427.993v01-00 6/17 PR\788970SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Je potrebné zintenzívniť súčasné úsilie 
Spoločenstva a členských štátov v záujme 
zvýšenia poskytovania úverov na 
dostatočnú úroveň a v rozumnom časovom 
rámci s cieľom uspokojiť vysoký záujem 
tých, ktorí ich najviac potrebujú najmä 
v tomto období krízy, ako sú nezamestnaní 
alebo zraniteľní ľudia vrátane mladých
ľudí, ktorí chcú založiť alebo rozvíjať 
mikropodniky vrátane samostatnej 
zárobkovej činnosti, ale nemajú prístup 
k úverom.

(3) Je potrebné zintenzívniť súčasné úsilie 
Spoločenstva a členských štátov v záujme 
zvýšenia poskytovania mikroúverov na 
dostatočnú úroveň a v rozumnom časovom 
rámci s cieľom uspokojiť vysoký záujem 
tých, ktorí ich najviac potrebujú najmä 
v tomto období krízy, a tých, ktorí sú 
vylúčení z tradičného trhu s úvermi, ako 
sú nezamestnaní alebo zraniteľní ľudia, 
ktorí chcú založiť alebo rozvíjať 
mikropodniky vrátane samostatnej 
zárobkovej činnosti, ale nemajú prístup 
k úverom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Znevýhodneným osobám v Európskej 
únii poskytujú väčšinu mikroúverov 
nekomerčné inštitúcie mikrofinancovania 
a títo poskytovatelia potrebujú ďalšiu 
podporu na to, aby mohli uspokojiť 
súčasnú úroveň dopytu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V oznámení Komisie „Spoločný 
záväzok pre zamestnanosť“ bola 
zdôraznená potreba dať novú šancu 
nezamestnaným a umožniť podnikanie 
niektorým z najviac znevýhodnených 
skupín v Európe vrátane mladých ľudí. 
Okrem existujúcich nástrojov sú potrebné 
osobitné opatrenia v záujme ďalšieho 
posilňovania hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti tým, že sa posilnia činnosti, 
ktoré uskutočňuje Európska investičná 
banka a Európsky investičný fond a iné 
medzinárodné finančné inštitúcie bez toho, 
aby boli dotknuté činnosti členských 
štátov. Komisia preto oznámila návrh na 
nový nástroj EÚ v oblasti 
mikrofinancovania na zvýšenie dosahu 
mikrofinancovania na osobitné rizikové
skupiny a na ďalšiu podporu rozvoja 
podnikania, sociálneho hospodárstva 
a mikropodnikov.

(4) V oznámení Komisie s názvom 
Spoločný záväzok pre zamestnanosť bola 
zdôraznená potreba dať novú šancu 
nezamestnaným a umožniť podnikanie 
niektorým z najviac znevýhodnených 
skupín v Európe. Okrem existujúcich 
nástrojov sú potrebné osobitné opatrenia 
v záujme ďalšieho posilňovania 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti tým, že 
sa posilnia činnosti, ktoré uskutočňuje 
Európska investičná banka a Európsky 
investičný fond a iné medzinárodné 
finančné inštitúcie bez toho, aby boli 
dotknuté činnosti členských štátov. 
Komisia preto oznámila návrh na nový 
nástroj EÚ v oblasti mikrofinancovania na 
zvýšenie dosahu mikrofinancovania na 
osobitné rizikové skupiny a na ďalšiu 
podporu rozvoja podnikania, sociálneho 
hospodárstva a mikropodnikov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Opatrenia financované týmto 
nástrojom by mali sprevádzať programy 
mentoringu a odbornej prípravy s cieľom 
maximalizovať predpoklady vytvárania 
životaschopných a konkurencieschopných 
mikropodnikov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Nástroj by sa mal zosúladiť a 
vykonávať spolu s existujúcimi 
európskymi a vnútroštátnymi finančnými 
nástrojmi, príslušnými opatreniami 
sociálnej podpory a regionálnymi a 
miestnymi programami, aby sa dosiahla 
jeho vyššia účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Týmto sa zriaďuje európsky nástroj 
mikrofinacovania v oblasti zamestnanosti 
a sociálneho začleňovania pod názvom 
nástroj mikrofinancovania Progress (ďalej 
len nástroj).

Týmto sa zriaďuje európsky nástroj 
mikrofinacovania v oblasti zamestnanosti 
a sociálneho začleňovania pod názvom 
európsky nástroj mikrofinancovania (ďalej 
len nástroj).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) osoby, ktoré stratili pracovné miesto 
alebo im hrozí jeho strata a chcú založiť 
vlastný mikropodnik vrátane samostatnej 

(a) osoby, ktoré majú problémy so 
vstupom alebo opätovným vstupom na trh 
práce a chcú založiť vlastný mikropodnik 
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zárobkovej činnosti; vrátane samostatnej zárobkovej činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) znevýhodnené osoby vrátane mladých 
ľudí, ktoré chcú založiť alebo ďalej 
rozvíjať vlastný mikropodnik vrátane 
samostatnej zárobkovej činnosti; 

(b) znevýhodnené osoby, ktorým hrozí 
sociálne vylúčenie a chcú založiť alebo 
ďalej rozvíjať vlastný mikropodnik vrátane 
samostatnej zárobkovej činnosti; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) mikropodniky v sektore sociálneho 
hospodárstva zamestnávajúce osoby, ktoré 
stratili pracovné miesto, alebo 
znevýhodnené osoby vrátane mladých 
ľudí.

(c) mikropodniky v sektore sociálneho 
hospodárstva zamestnávajúce osoby, ktoré 
stratili pracovné miesto, alebo 
znevýhodnené osoby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Finančný príspevok z rozpočtu 
Spoločenstva v prospech nástroja na 

1. Finančný príspevok z rozpočtu 
Spoločenstva v prospech nástroja na 
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obdobie od 1.januára 2010 do 31. 
decembra 2013 je 100 miliónov EUR. 

obdobie od 1.januára 2010 do 31. 
decembra 2013 je 150 miliónov EUR. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Pre tento nástroj sa vytvorí samostatný 
rozpočtový riadok.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Celkový rozpočet na podporné opatrenia 
uvedené v článku 4 ods. 1 písm. d) 
neprekročia 1 % rozpočtu nástroja, ako sa 
uvádza v odseku 1.

3. Celkový rozpočet na podporné opatrenia 
uvedené v článku 4 ods. 1 písm. d) 
neprekročí 1 milión EUR. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Verejné a súkromné subjekty zriadené 
v členských štátoch, ktoré umožňujú 
prístup k nástroju, vypracujú detailnejšie 
usmernenia týkajúce sa oprávnenosti 
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konečných príjemcov a úzko spolupracujú 
s organizáciami zabezpečujúcimi 
programy mentoringu a odbornej prípravy 
pre konečných príjemcov, ktorých cieľom 
je vytváranie životaschopných a 
konkurencieschopných mikropodnikov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na vykonávanie činností uvedených 
v článku 4 ods. 1 s výnimkou podporných 
opatrení uvedených v bode d) článku 4 
ods. 1 Komisia v súlade s článkom 53d 
nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 a článkom 43 nariadenia 
Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 
uzavrie dohody s medzinárodnými 
finančnými inštitúciami, a to najmä 
s Európskou investičnou bankou (EIB) 
a Európskym investičným fondom (EIF). 
Tieto dohody musia obsahovať podrobné 
ustanovenia na vykonávanie úloh 
zverených daným inštitúciám vrátane 
potreby zabezpečiť doplnkovosť 
k vnútroštátnym mechanizmom.

2. Na vykonávanie činností uvedených 
v článku 4 ods. 1 s výnimkou podporných 
opatrení uvedených v bode d) článku 4 
ods. 1 Komisia v súlade s článkom 53d 
nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 a článkom 43 nariadenia 
Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 
uzavrie dohody s medzinárodnými 
finančnými inštitúciami, a to najmä 
s Európskou investičnou bankou (EIB) 
a Európskym investičným fondom (EIF). 
Tieto dohody musia obsahovať podrobné 
ustanovenia na vykonávanie úloh 
zverených daným inštitúciám vrátane 
potreby zabezpečiť doplnkovosť 
k existujúcim európskym a vnútroštátnym 
finančným nástrojom, príslušným 
opatreniam sociálnej podpory a 
regionálnym a miestnym programom a 
súlad s nimi.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Medzinárodné finančné inštitúcie 
uvedené v odseku 2 môžu výnosy vrátane 
dividend a úhrady nákladov, ktoré získajú, 
opätovne investovať do činností uvedených 
v článku 4 ods. 1 písm. a), b) a c) počas 
obdobia 6 rokov po začatí vykonávania 
nástroja. Zostatok splatný Európskym 
spoločenstvám sa má po uzavretí nástroja 
vrátiť do všeobecného rozpočtu 
Európskych spoločenstiev.

3. Medzinárodné finančné inštitúcie 
uvedené v odseku 2 môžu výnosy vrátane 
dividend a úhrady nákladov, ktoré získajú, 
opätovne investovať do činností uvedených 
v článku 4 ods. 1 písm. a), b) a c). Komisia 
v roku 2015 predloží Európskemu 
parlamentu a Rade hodnotenie, na 
základe ktorého Rada rozhodne o 
zachovaní alebo uzavretí nástroja.
Zostatok splatný Európskym 
spoločenstvám sa má po uzavretí nástroja 
vrátiť do všeobecného rozpočtu 
Európskych spoločenstiev.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Medzinárodné finančné inštitúcie 
uvedené v článku 5 ods. 2 postúpia 
Komisii výročné správy o vykonávaní, 
v ktorých sa uvedie finančné plnenie 
podporovaných činností, rozdelenie 
finančných prostriedkov podľa odvetví 
a druhu príjemcov, predložené žiadosti, 
uzatvorené zmluvy, financované akcie, 
výsledky, a pokiaľ je to možné, vplyv. 

1. Medzinárodné finančné inštitúcie 
uvedené v článku 5 ods. 2 postúpia 
Komisii výročné správy o vykonávaní, 
v ktorých sa uvedie finančné plnenie 
podporovaných činností, rozdelenie 
finančných prostriedkov podľa odvetví 
a druhu príjemcov, schválené alebo 
zamietnuté žiadosti, uzatvorené zmluvy, 
financované akcie, výsledky, a pokiaľ je to 
možné, vplyv. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od roku 2011 predkladá Komisia 
Európskemu parlamentu a Rade každý rok 
pred 31. decembrom kvantitatívnu 
a kvalitatívnu výročnú správu o činnostiach 
podľa tohto rozhodnutia 
v predchádzajúcom roku. Výročná správa 
má vychádzať zo správ o vykonávaní 
uvedených v odseku 1 a zameriavať sa 
hlavne na dosiahnuté výsledky a obsahovať 
najmä informácie týkajúce sa predložených
žiadostí, uzatvorených zmlúv, 
financovaných akcií vrátane ich 
komplementárnosti s inými intervenciami 
Spoločenstva, a to najmä s ESF. 

2. Komisia predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade každý rok 
pred 31. májom kvantitatívnu 
a kvalitatívnu výročnú správu o činnostiach 
podľa tohto rozhodnutia 
v predchádzajúcom roku. Výročná správa 
má vychádzať zo správ o vykonávaní 
uvedených v odseku 1 a zameriavať sa 
hlavne na to, v akom pomere členské štáty 
využili nástroj, a na dosiahnuté výsledky 
a obsahovať najmä informácie týkajúce sa 
schválených alebo zamietnutých žiadostí, 
uzatvorených zmlúv, financovaných akcií 
vrátane ich komplementárnosti s inými 
intervenciami Spoločenstva, a to najmä 
s ESF. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Komisia na základe tejto výročnej 
správy vyvinie úsilie na zabezpečenie 
dostupnosti nástroja v celej Európskej 
únii pre tých, ktorí sú ohrození sociálnym 
vylúčením.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia z vlastného podnetu a v úzkej 
spolupráci s medzinárodnými finančnými 
inštitúciami uvedenými v článku 5 ods. 2 
vykonáva priebežné a záverečné 
hodnotenia. Priebežné hodnotenie sa 
vypracuje štyri roky po začatí vykonávania 
nástroja a záverečné hodnotenie najneskôr 
jeden rok po skončení mandátu(-ov) 
udeleného(-ých) medzinárodným 
finančným inštitúciám uvedeným v článku 
5 ods. 2. Pri záverečnom hodnotení sa 
osobitne preskúma rozsah, v ktorom 
nástrojom ako takým dosiahli jeho ciele. 

1. Komisia z vlastného podnetu a v úzkej 
spolupráci s medzinárodnými finančnými 
inštitúciami uvedenými v článku 5 ods. 2 
vykonáva priebežné a záverečné 
hodnotenia. Priebežné hodnotenie sa 
vypracuje každý druhý rok po začatí 
vykonávania nástroja a záverečné 
hodnotenie najneskôr jeden rok po 
skončení mandátu(-ov) udeleného(-ých) 
medzinárodným finančným inštitúciám 
uvedeným v článku 5 ods. 2. Pri 
záverečnom hodnotení sa osobitne 
preskúma rozsah, v ktorom sa nástrojom 
ako takým dosiahli jeho ciele. 

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti
Program Progress sa vzťahuje na roky 2007 až 2013 a predstavuje právny základ pre rôzne 
druhy výdavkov Spoločenstva. Program zahŕňa štyri osobitné akčné programy Spoločenstva 
podporujúce vykonávanie agendy v oblasti sociálnej politiky (antidiskriminácia, sociálne 
začlenenie, zamestnanosť a rovnosť pohlaví), ako aj viacero rozpočtových riadkov súvisiacich 
s pracovnými podmienkami.
Podľa podmienok medziinštitucionálnej dohody z roku 2006 bola programu Progress 
pridelená dodatočná suma vo výške 114 miliónov EUR (v súčasných cenách). Zvýšenie žiadal 
Európsky parlament.

Komisia 4. marca 2009 uverejnila oznámenie (Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe), v 
ktorom bolo navrhnutých niekoľko bodov s cieľom pomôcť členským štátom vypracovať 
a vykonávať účinné politiky zamestnanosti (KOM(2009) 0114). Jarné zasadnutie Rady 
stanovilo tri základné priority: zachovanie miery zamestnanosti, vytváranie pracovných miest 
a podpora mobility, zvyšovanie kvalifikácie a jej zosúlaďovanie s potrebami trhu práce a 
zlepšovanie prístupu k zamestnaniu. Na samite EÚ o zamestnanosti konanom 7. mája 2009 
došlo k výmene názorov na tieto priority.
Komisia prijala 3. júna 2009 oznámenie o spoločnom záväzku pre zamestnanosť 
(KOM(2009) 0257), ktorého cieľom je zintenzívnenie spolupráce medzi Európskou úniou 
a členskými štátmi, ako aj medzi sociálnymi partnermi EÚ, pokiaľ ide o tri kľúčové priority 
stanovené jarným zasadnutím Rady. Komisia v tomto oznámení zverejnila svoj úmysel 
predložiť návrh nového nástroja mikrofinancovania v oblasti zamestnanosti, ktorý by sa 
financoval (100 miliónov EUR) z platného rozpočtu (v ktorom sa Progress neuvádza) a viac 
ako 500 miliónov EUR by sa mohlo zmobilizovať v rámci spoločnej iniciatívy s 
medzinárodnými finančnými inštitúciami, najmä so skupinou EIB.

Návrh Komisie
Cieľom nástroja mikrofinancovania v oblasti zamestnanosti v EÚ je umožniť nezamestnaným 
nový začiatok a otvoriť určitým najviac znevýhodneným skupinám v Európe vrátane mladých 
ľudí cestu k podnikaniu. Rozšíri sa ním škála cielenej finančnej podpory v prospech nových 
podnikateľov v súčasnej situácii zníženej ponuky úverov. Individuálnym podnikateľom 
a zakladateľom mikropodnikov sa bude okrem bonifikácie úrokových sadzieb ESF 
poskytovať aj pomoc prostredníctvom mentoringu, odbornej prípravy, odborného vedenia 
a budovania kapacít.

Nástroj sa stane doplnkom ďalších programov Spoločenstva tým, že poskytne nástroje na 
rozdelenie rizika, dlhové financovanie a financovanie na zvyšovanie vlastného imania. Zúročí 
skúsenosti medzinárodných finančných inštitúcií, ako napríklad skupiny EIB (Európska 
investičná banka a Európsky investičný fond). Medzinárodné finančné inštitúcie budú v rámci 
režimu spoločného hospodárenia poskytovať ďalšie zdroje prostredníctvom podpory 
bankových a nebankových poskytovateľov mikrofinancovania v celej Európskej únii.

Vzhľadom na aktuálnu nízku úroveň pôžičiek a prudký pokles v ich poskytovaní (ako sa 
ukázalo v hodnotení ex ante priloženom k tomuto návrhu) je potrebné zintenzívniť súčasné 
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úsilie Spoločenstva a členských štátov v záujme zvýšenia poskytovania úverov na dostatočnú 
úroveň a v rozumnom časovom rámci s cieľom uspokojiť vysoký záujem tých, ktorí ich najmä 
v tomto období krízy najviac potrebujú, akými sú nezamestnaní alebo zraniteľní ľudia, ktorí 
chcú založiť alebo rozvíjať mikropodniky vrátane samostatnej zárobkovej činnosti, avšak 
nemajú prístup ku „komerčným“ bankovým úverom.

Ide o primerané využitie zdrojov Spoločenstva, ktoré reaguje na uznesenie Európskeho 
parlamentu z 24. marca 20091 týkajúceho sa európskej iniciatívy za rozvoj mikroúverov na 
podporu rastu a zamestnanosti. Jednotným nástrojom sa okrem toho umožní sústreďovať 
zdroje z medzinárodných finančných inštitúcií. A napokon nástrojom na úrovni celej EÚ sa 
predíde rozptýlenému prístupu, čím sa zvýši ponuka mikrofinancovania vo všetkých 
členských štátoch. 

Komisia navrhuje, aby sa nástroj mikrofinancovania Progress zriadil rozhodnutím, v ktorom 
sa vymedzujú úlohy a zodpovednosť len samotnej Komisie a nezakladajú práva alebo 
povinnosti členských štátov alebo jednotlivcov. Rozhodnutie je preto najvhodnejší nástroj na 
dosiahnutie želaného účinku.

Pre nástroj sa navrhuje presunúť 100 miliónov EUR z rozpočtu pre Progress.

Stanovisko Parlamentu
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci hlasoval na svojej schôdzi 3. septembra 2009 o 
svojom stanovisku k rozpočtu na rok 2010. Výbor prijal pozmeňujúci a doplňujúci návrh, 
ktorým sa otvára osobitný rozpočtový riadok pre európsky nástroj mikrofinancovania. 
Finančná a hospodárska kríza sa teraz stáva krízou v oblasti zamestnanosti a sociálnou krízou, 
preto sa spravodajca domnieva, že presun prostriedkov z programu Progress je zlým 
signálom, pretože cieľovou skupinou programu Progress sú najzraniteľnejšie skupiny. 
Členské štáty a EÚ sú spoločne zodpovedné za účinné vykonávanie programu Progress v 
súčasných podmienkach.
Spravodajca preto odmieta návrh Komisie presunúť prostriedky pre európsky nástroj 
mikrofinancovania z programu Progress. Znamená to, to odkaz na program Progress by sa 
mal na viacerých miestach vypustiť.

K článku 3 sa zavádzajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s cieľom zabezpečiť začlenenie 
nástroja do osobitného rozpočtového riadku. Spravodajca je navyše presvedčený, že 100 
miliónov EUR pre účinný nástroj nepostačuje, rozpočet sa na štyri roky zvyšuje o 50 miliónov 
EUR. Rozpočet pre podporné opatrenia má pevný strop vo výške 1 % rozpočtu. S cieľom 
zabezpečiť, že sa nebude zvyšovať s rastom celkového rozpočtu, navrhuje spravodajca 
obmedziť jeho výšku podľa pôvodného návrhu (1 milión EUR).

Spravodajca je presvedčený, že v záujme zvýšenia účinnosti by sa mal zosúladiť s ostatnými 
finančnými nástrojmi na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a vykonávať 
so zreteľom na ne.

Vypúšťa sa zmienka o osobitných skupinách (napríklad mladých ľuďoch), aby sa v právnom 
návrhu jasne vyjadrilo, že cieľovou skupinou sú všetky zraniteľné skupiny, ktoré majú 
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problémy so vstupom alebo opätovným vstupom na trh práce a sú ohrozené sociálnym 
vylúčením. Vkladá sa pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby sa zabezpečilo, že na pomoc 
osobe, ktorá dostane finančnú podporu, sa poskytne mentoring a vhodná odborná príprava.

Spravodajca navrhuje, aby sa nástroj otvoril 1. januára 2010. Ak sa dohoda Rady a 
Európskeho parlamentu dosiahne neskôr, nástroj by sa mal otvoriť retrospektívne.


