
PR\788970SV.doc PE427.993v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2009/0096(COD)

10.9.2009

***I
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett 
EU-instrument för mikrokrediter för sysselsättning och social inkludering 
(Progress-instrument för mikrokrediter)
(KOM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Kinga Göncz



PE427.993v01-00 2/17 PR\788970SV.doc

SV

PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. 
Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett 
EU-instrument för mikrokrediter för sysselsättning och social inkludering 
(Progress-instrument för mikrokrediter)
(KOM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2009)0333) och kommissionens ändrade förslag (KOM(2009)0340),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 159 tredje stycket i EG-fördraget, i enlighet
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0053/2009),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från budgetutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi och utskottet för rättsliga frågor (A7-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
beslut om inrättande av ett EU-instrument 
för mikrokrediter för sysselsättning och 
social inkludering (Progress-instrument 
för mikrokrediter)

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
beslut om inrättande av ett EU-instrument 
för mikrokrediter för sysselsättning och 
social inkludering

Or. en
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Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De pågående europeiska och nationella 
insatserna måste stärkas så att man i 
tillräcklig utsträckning och inom rimlig tid 
kan öka utbudet på mikrokrediter och 
tillgodose den stora efterfrågan hos dem 
som har störst behov av sådan finansiering 
under krisen, dvs. arbetslösa och utsatta 
grupper (även ungdomar) som vill starta 
eller vidareutveckla ett mikroföretag (även 
som ensamföretagare) men som inte har 
tillgång till kredit.

(3) De pågående europeiska och nationella 
insatserna måste stärkas så att man i 
tillräcklig utsträckning och inom rimlig tid 
kan öka utbudet på mikrokrediter och 
tillgodose den stora efterfrågan hos dem 
som har störst behov av sådan finansiering 
under krisen och dem som är utestängda 
från den traditionella kreditmarknaden
dvs. arbetslösa och utsatta grupper som vill 
starta eller vidareutveckla ett mikroföretag 
(även som ensamföretagare) men som inte 
har tillgång till kredit.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Flertalet av de mikrokrediter som 
finns tillgängliga för utsatta personer i 
EU tillhandahålls av mikrofinansinstitut 
utanför banksektorn, och dessa institut 
behöver ytterligare stöd för att kunna 
möta den rådande efterfrågan.

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I kommissionens meddelande Ett 
gemensamt åtagande för sysselsättning 
betonas behovet av att erbjuda arbetslösa 
en ny start och öppna dörren till 
egenföretagande för några av de mest 
utsatta grupperna i EU, bland annat 
ungdomar. Utöver de nuvarande 
instrumenten behövs särskilda åtgärder för 
att ytterligare stärka den ekonomiska och 
sociala sammanhållningen genom ökat stöd 
till de insatser som görs av Europeiska 
investeringsbanken och Europeiska 
investeringsfonden och andra 
internationella finansinstitut, utan att det 
påverkar medlemsstaternas nationella 
insatser. Kommissionen har därför aviserat 
ett förslag om att införa ett nytt 
EU-mikrokreditinstrument för att ge ökade 
möjligheter till mikrokrediter för särskilda 
riskgrupper och vidare stödja utvecklingen 
av entreprenörskap, den sociala ekonomin 
och mikroföretag.

(4) I kommissionens meddelande Ett 
gemensamt åtagande för sysselsättning 
betonas behovet av att erbjuda arbetslösa 
en ny start och öppna dörren till 
egenföretagande för några av de mest 
utsatta grupperna i EU. Utöver de 
nuvarande instrumenten behövs särskilda 
åtgärder för att ytterligare stärka den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen 
genom ökat stöd till de insatser som görs 
av Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska investeringsfonden och andra 
internationella finansinstitut, utan att det 
påverkar medlemsstaternas nationella 
insatser. Kommissionen har därför aviserat 
ett förslag om att införa ett nytt 
EU-mikrokreditinstrument för att ge ökade 
möjligheter till mikrokrediter för särskilda 
riskgrupper och vidare stödja utvecklingen 
av entreprenörskap, den sociala ekonomin 
och mikroföretag.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) De åtgärder som finansieras genom 
mikrokreditinstrumentet bör åtföljas av 
mentor- och utbildningsprogram för att 
öka chanserna att skapa livskraftiga och 
konkurrenskraftiga mikroföretag.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att bli effektivare bör 
mikrokreditinstrumentet samordnas och 
genomföras parallellt med befintliga 
europeiska och nationella finansiella 
instrument, lämpliga sociala stödåtgärder 
och regionala och lokala program.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett EU-instrument för mikrokrediter för 
sysselsättning och social inkludering, 
benämnt Progress-instrumentet för 
mikrokrediter (nedan kallat 
mikrokreditinstrumentet) inrättas härmed.

Ett EU-instrument för mikrokrediter för 
sysselsättning och social inkludering, 
benämnt EU-instrumentet för 
mikrokrediter (nedan kallat 
mikrokreditinstrumentet) inrättas härmed.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) personer som har förlorat eller riskerar 
att förlora sitt arbete och vill starta ett 
mikroföretag, även som ensamföretagare,

(a) personer som har svårigheter att 
komma in på eller återvända till 
arbetsmarknaden och vill starta ett 
mikroföretag, även som ensamföretagare,
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Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) personer som har svårt att hävda sig på 
arbetsmarknaden, bland annat ungdomar,
och som vill starta eller vidareutveckla ett 
mikroföretag, även som ensamföretagare, 

(b) utsatta personer som löper risk för 
social utestängning och som vill starta 
eller vidareutveckla ett mikroföretag, även 
som ensamföretagare, 

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) mikroföretag i den sociala ekonomin 
som anställer arbetslösa eller personer som 
har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden, 
bland annat ungdomar.

(c) mikroföretag i den sociala ekonomin 
som anställer arbetslösa eller personer som 
har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ekonomiska stödet via 
gemenskapsbudgeten till 
mikrokreditinstrumentet för perioden 
1 januari 2010–31 december 2013 fastställs 
härmed till 100 miljoner euro. 

1. Det ekonomiska stödet via 
gemenskapsbudgeten till 
mikrokreditinstrumentet för perioden 
1 januari 2010–31 december 2013 fastställs 
härmed till 150 miljoner euro. 
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Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En särskild budgetpost ska inrättas för 
mikrokreditinstrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den totala budgeten för de stödåtgärder 
som avses i artikel 4.1 d får inte överstiga 
1 % av budgeten för 
mikrokreditinstrumentet enligt punkt 1.

3. Den totala budgeten för de stödåtgärder 
som avses i artikel 4.1 d får inte överstiga 
1 miljon euro. 

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De offentliga och privata myndigheter 
som inrättats i medlemsstaterna och som 
tillhandahåller tillgång till 
mikrokreditinstrumentet ska utveckla 
ytterligare vägledning i fråga om 
stödberättigade slutmottagare och föra ett 
nära samarbete med organisationer som 
tillhandahåller mentor- och 
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utbildningsprogram för slutmottagare, i 
syfte att skapa livskraftiga och 
konkurrenskraftiga mikroföretag.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att genomföra de åtgärder som avses 
i artikel 4.1, utom stödåtgärderna i 
artikel 4.1 d, ska kommissionen ingå avtal 
med internationella finansinstitut, särskilt 
Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska investeringsfonden, enligt 
artikel 53d i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 och artikel 43 i 
kommissionens förordning (EG, Euratom) 
nr 2342/2002. Dessa avtal ska innehålla 
detaljerade bestämmelser om 
genomförandet av de uppgifter som 
anförtros dem, bland annat för att se till att 
åtgärderna kompletterar nationella 
insatser.

2. För att genomföra de åtgärder som avses 
i artikel 4.1, utom stödåtgärderna i 
artikel 4.1 d, ska kommissionen ingå avtal 
med internationella finansinstitut, särskilt 
Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska investeringsfonden, enligt 
artikel 53d i rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 och artikel 43 i 
kommissionens förordning (EG, Euratom) 
nr 2342/2002. Dessa avtal ska innehålla 
detaljerade bestämmelser om 
genomförandet av de uppgifter som 
anförtros dem, bland annat för att se till att 
åtgärderna kompletterar och är 
samordnade med befintliga europeiska 
och nationella finansiella instrument, 
lämpliga sociala stödåtgärder och 
regionala och lokala program.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De internationella finansinstitut som 
avses i punkt 2 får under sex år efter 
mikrokreditinstrumentets startdatum

3. De internationella finansinstitut som 
avses i punkt 2 får återinvestera intäkterna, 
inklusive utdelning och återbetalningar, i 



PE427.993v01-00 12/17 PR\788970SV.doc

SV

återinvestera intäkterna, inklusive 
utdelning och återbetalningar, i de åtgärder 
som anges i artikel 4.1 a, b och c. När 
mikrokreditinstrumentet har löpt ut ska det 
återstående beloppet betalas tillbaka till 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget.

de åtgärder som anges i artikel 4.1 a, b och 
c. Kommissionen ska 2015 överlämna en 
utvärderingsrapport till 
Europaparlamentet och rådet, på 
grundval av vilken rådet ska besluta om 
mikrokreditinstrumentet ska behållas eller 
avvecklas. När mikrokreditinstrumentet har 
löpt ut ska det återstående beloppet betalas 
tillbaka till Europeiska gemenskapernas 
allmänna budget.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De internationella finansinstitut som 
avses i artikel 5.2 ska överlämna årliga 
genomföranderapporter till kommissionen, 
där de stödda åtgärderna beskrivs med 
avseende på genomförandet av budgeten 
och fördelningen av medlen mellan olika 
sektorer och typer av mottagare, 
inlämnade ansökningar, ingångna avtal, 
finansierade åtgärder, resultat och, om 
möjligt, effekter. 

1. De internationella finansinstitut som 
avses i artikel 5.2 ska överlämna årliga 
genomföranderapporter till kommissionen, 
där de stödda åtgärderna beskrivs med 
avseende på genomförandet av budgeten 
och fördelningen av medlen mellan olika 
sektorer och typer av mottagare, godkända 
eller  avslagna ansökningar, ingångna 
avtal, finansierade åtgärder, resultat och, 
om möjligt, effekter. 

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska första gången under 
2011 och därefter före den 31 december
varje år lägga fram en kvantitativ och 
kvalitativ rapport för Europaparlamentet 

2. Kommissionen ska före den 31 maj
varje år lägga fram en kvantitativ och 
kvalitativ rapport för Europaparlamentet 
och rådet om den verksamhet som bedrivits 
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och rådet om den verksamhet som bedrivits 
inom ramen för detta beslut under det 
föregående året. Den årliga rapporten ska 
utarbetas på grundval av de 
genomföranderapporter som avses i 
punkt 1 och inriktas främst på de resultat 
som uppnåtts och ska i synnerhet innehålla 
information om inlämnade ansökningar, 
ingångna avtal och de finansierade 
åtgärderna och hur de kompletterar andra 
gemenskapsåtgärder, särskilt Europeiska 
socialfonden. 

inom ramen för detta beslut under det 
föregående året. Den årliga rapporten ska 
utarbetas på grundval av de 
genomföranderapporter som avses i 
punkt 1 och inriktas främst på i vilken 
utsträckning mikrokreditinstrumentet har 
använts av medlemsstaterna och på de 
resultat som uppnåtts och ska i synnerhet 
innehålla information om godkända och 
avslagna ansökningar, ingångna avtal och 
de finansierade åtgärderna och hur de 
kompletterar andra gemenskapsåtgärder, 
särskilt Europeiska socialfonden. 

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska på grundval av 
denna årliga rapport vidta åtgärder för att 
se till att mikrokreditinstrumentet är 
lättillgängligt runtom i EU för dem som 
löper risk att drabbas av social 
utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska på eget initiativ och i 
nära samarbete med de internationella 
finansinstitut som avses i artikel 5.2 göra 
en delutvärdering och en slutlig 
utvärdering. Delutvärderingen ska göras 

1. Kommissionen ska på eget initiativ och i 
nära samarbete med de internationella 
finansinstitut som avses i artikel 5.2 göra 
en delutvärdering och en slutlig 
utvärdering. Delutvärderingen ska göras 
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fyra år efter mikrokreditinstrumentets 
startdatum och den slutliga utvärderingen 
senast ett år efter det att det uppdrag som 
anförtrotts de internationella 
finansinstituten i artikel 5.2 löpt ut. I den 
slutliga utvärderingen ska man särskilt 
undersöka i vilken utsträckning 
mikrokreditinstrumentets mål har uppnåtts. 

vartannat år efter 
mikrokreditinstrumentets startdatum och 
den slutliga utvärderingen senast ett år 
efter det att det uppdrag som anförtrotts de 
internationella finansinstituten i artikel 5.2 
löpt ut. I den slutliga utvärderingen ska 
man särskilt undersöka i vilken 
utsträckning mikrokreditinstrumentets mål 
har uppnåtts. 

Or. en
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MOTIVERING

Bakgrund

Progress-programmet omfattar perioden 2007–2013 och utgör den rättsliga grunden för olika 
gemenskapsutgifter. Programmet inbegriper fyra särskilda gemenskapsprogram för 
genomförande av den socialpolitiska dagordningen (icke-diskriminering, social integration, 
sysselsättning och jämställdhet) och även några budgetposter för arbetsvillkor.

Enligt det interinstitutionella avtalet från 2006 anslogs ytterligare 114 miljoner euro (dagens 
prisnivå) till Progress-programmet. Denna ökning hade efterfrågats av Europaparlament.

I ett meddelande från kommissionen av den 4 mars 2009 (Främja återhämtning i Europa) 
beskrivs en rad faktorer som kan hjälpa medlemsstaterna att utarbeta och genomföra effektiva 
sysselsättningspolitiska åtgärder (KOM(2009)0114). Vid Europeiska rådets vårmöte 
fastställdes tre huvudprioriteringar: för det första att värna sysselsättningen, skapa 
arbetstillfällen och främja rörlighet, för det andra att höja kompetensen och matcha behoven 
på arbetsmarknaden och för det tredje att förbättra tillträdet till arbetsmarknaden. Vid 
toppmötet om sysselsättningen den 7 maj 2009 utbytte medlemsstaterna åsikter om dessa 
prioriteringar.

Den 3 juni 2009 antog kommissionen ett meddelande om ett gemensamt åtagande för 
sysselsättning (KOM(2009)0257) i syfte att stärka samarbetet mellan EU och dess 
medlemsstater samt mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå i fråga om de tre 
prioriteringar som fastställdes vid Europeiska rådets vårmöte. I detta meddelande lade 
kommissionen fram ett förslag om ett nytt instrument för mikrokrediter för sysselsättning som 
skulle finansieras (100 miljoner euro) med medel från den befintliga budgeten (utan att nämna 
Progress-programmet) och som genom ett gemensamt initiativ med internationella 
finansinstitut, särskilt Europeiska investeringsbanksgruppen, skulle kunna tillföra mer än 
500 miljoner euro.

Kommissionens förslag

Syftet med EU-instrumentet för mikrokrediter för sysselsättning är att erbjuda arbetslösa en 
ny start och öppna dörren till egenföretagande för några av de mest missgynnade grupperna i 
EU, bland annat ungdomar. Detta kommer att utvidga det riktade finansiella stödet till nya 
entreprenörer mot bakgrund av den nuvarande situationen med minskat kreditutbud. Enskilda 
företagare och nyblivna mikroföretagare kommer också att stödjas genom mentorprogram, 
utbildning, coachning och kapacitetsuppbyggnad, utöver det räntestöd som Europeiska 
socialfonden kan tillhandahålla.

Progress-instrumentet för mikrokrediter kommer att komplettera andra gemenskapsprogram 
genom att tillhandahålla riskspridningsinstrument och finansiering av skulder och eget kapital. 
Man kommer att utnyttja erfarenheten inom internationella finansinstitut som Europeiska 
investeringsbanksgruppen (Europeiska investeringsbanken och Europeiska 
investeringsfonden). Genom ett gemensamt förvaltningsavtal kommer de internationella 
finansinstituten att mobilisera ytterligare resurser genom att stödja banker och andra som 
erbjuder mikrofinansiering i EU.
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Med tanke på den minskade utlåningen och den kraftiga minskningen av utestående lån (se 
den förhandsbedömning som åtföljer förslaget) måste EU:s och medlemsstaternas insatser 
stärkas så att man i tillräcklig utsträckning och inom rimlig tid kan öka utbudet på 
mikrokrediter och tillgodose efterfrågan hos dem som har störst behov av sådan finansiering 
under krisen, dvs. arbetslösa och utsatta grupper som vill starta eller vidareutveckla ett 
mikroföretag (även som ensamföretagare) men som inte har tillgång till bankkrediter på 
”kommersiella” villkor.

Att använda gemenskapsmedel är lämpligt och i enlighet med Europaparlamentets resolution 
av den 24 mars 20091 om ett europeiskt initiativ för utveckling av mikrokrediter för att främja 
tillväxt och sysselsättning. Ett enda instrument underlättar samlade insatser från de 
internationella finansinstitutens sida. En åtgärd på EU-nivå innebär också att man undviker 
sporadiska insatser och istället ökar utbudet på mikrokrediter i alla medlemsstater. 

Kommissionens förslag är att inrätta ett Progress-instrument för mikrokrediter genom ett 
beslut där endast kommissionens roll och ansvarsområden fastställs, dock inte rättigheter och 
skyldigheter för medlemsstaterna eller individer. Ett beslut är därför den regleringsform som 
bäst kan uppnå det eftersträvade målet.

Förslaget är att omfördela 100 miljoner euro från Progress-budgeten till 
mikrokreditinstrumentet.

Europaparlamentets ståndpunkt

Vid sammanträdet den 3 september 2009 röstade sysselsättningsutskottet om sitt yttrande om 
budgeten för 2010. Utskottet antog ett ändringsförslag som syftar till att skapa en egen 
budgetpost för EU-instrumentet för mikrokrediter. Den ekonomiska och finansiella krisen 
håller i dagsläget på att förvandlas till en sysselsättningskris och en social kris, och 
föredraganden anser med anledning av detta att en omfördelning av Progress-anslagen skulle 
ge fel signaler eftersom programmet riktar sig till de grupper som är mest utsatta. Det är 
medlemsstaternas och EU:s gemensamma ansvar att på ett så effektivt sätt som möjligt 
genomföra Progress-programmet under nuvarande omständigheter.

Föredraganden förkastar därför kommissionens förslag om att omfördela anslag som behövs 
för EU-instrumentet för mikrokrediter från Progress-budgeten. Hänvisningarna till 
Progress-programmet bör därför strykas på flera ställen.

I artikel 3 har ändringar införts för att säkerställa att en särskild budgetpost inrättas för 
mikrokreditinstrumentet. Föredraganden är dessutom övertygad om att 100 miljoner euro inte 
är tillräckligt för att få till stånd ett effektivt mikrokreditinstrument; budgeten för de fyra åren 
har ökats med 50 miljoner euro. Budgeten för stödåtgärder hade ett fast tak på 1 procent av 
den totala budgeten. För att säkerställa att detta tak inte höjs i samband med att den totala 
budgeten ökar, föreslår föredraganden att beloppet begränsas till den summa som nämndes i 
det ursprungliga förslaget (1 miljon euro).

                                               
1 P6_TA-PROV(2009)0166.
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Föredraganden är övertygad om att mikrokreditinstrumentet för att bli effektivare måste 
samordnas och genomföras i enlighet med andra finansiella instrument på europeisk, 
nationell, regional och lokal nivå.

För att det i lagstiftningsförslaget tydligt ska framgå att målgruppen är alla sårbara grupper 
som har svårigheter att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden och som löper risk 
för social utestängning har hänvisningarna till särskilda grupper (t.ex. ungdomar) strukits. En 
ändring har lagts till för att se till att personer som erhåller finansiellt stöd även ges 
handledning och utbildning, i syfte att bistå dessa personer.

Föredraganden föreslår att mikrokreditinstrumentet ska börja tillämpas den 1 januari 2010. 
Om rådet och Europaparlamentet når en överenskommelse efter detta datum bör 
mikrokreditinstrumentet tillämpas retroaktivt.


