
PA\790329DA.doc PE428.207v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Økonomi- og Valutaudvalget

2009/0096(COD)

17.9.2009

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Økonomi- og Valutaudvalget

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af en EU-
mikrofinansieringsfacilitet til fordel for beskæftigelse og social integration 
(Mikrofinansieringsfaciliteten Progress)
(KOM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

Ordfører: Olle Schmidt



PE428.207v01-00 2/7 PA\790329DA.doc

DA

PA_Legam



PA\790329DA.doc 3/7 PE428.207v01-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår en ny EU-mikrofinansieringsfacilitet til fordel for beskæftigelse 
(mikrofinansieringsfaciliteten Progress) for at give ledige mulighed for en ny start og for at 
bane vejen for en iværksætterkultur hos nogle af Europas dårligst stillede grupper, herunder 
de unge. Denne nye facilitet vil udvide anvendelsesområdet for den målrettede finansielle 
støtte til nye iværksættere i den nuværende situation med begrænset kreditforsyning.

Mikrofinansieringsfaciliteten Progress vil være et supplement til andre 
fællesskabsprogrammer og kan tilbyde instrumenter til risikodeling, lånefinansiering og 
egenkapitalfinansiering. Den vil drage fordel af erfaringen fra de internationale 
finansinstitutter, f.eks. EIB-gruppen (Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske 
Investeringsfond). Med udgangspunkt i en fælles forvaltningsordning vil de internationale 
finansinstitutter sørge for forbedrede kreditmuligheder ved at støtte banker og udbydere af 
mikrofinansiering, som ikke er banker, i Den Europæiske Union.

Ordføreren er enig i den tilgang, der fremgår af Kommissionens forslag. Forslaget vil øge 
mulighederne for dem, der ønsker at starte virksomheder rundt om i EU. Der er en potentiel 
kløft mellem udbud af og efterspørgsel efter mikrokreditter inden for EU. Støtte til 
finansieringen af mikrokreditudbydere vil bidrage til at gøre denne aktivitet bæredygtig og vil 
sætte dem i stand til at reagere på den stigende efterspørgsel fra mikrolåntagere. Forslaget kan 
fremme småinvesteringer og give mikrovirksomheder mulighed for at vokse. Det er ligeledes 
positivt, at forslaget er målrettet mod de grupper, der har vanskeligt ved at finde 
lånemuligheder til deres forretningsidéer.

Ordføreren understreger, at det haster med at få vedtaget dette forslag hurtigst muligt, for at 
det kan gøre en forskel under den nuværende krise. Ordføreren understreger, at det er vigtigt 
at anvende de midler, der er afsat til mikrofinansieringsfaciliteten, på en effektiv og 
omkostningseffektiv måde, og at der ikke pålægges ansøgerne til disse lån nogen ekstra 
administrative byrder.

Den foreslåede budgetpost er tilstrækkelig til at finansiere faciliteten på nuværende tidspunkt. 
Der er ikke behov for yderligere EU-budgetstøtte.

Der er dog nogle bekymringer med hensyn til initiativets anvendelsesområde. Ordføreren 
foreslår derfor, at definitionerne af mikrokredit og mikrovirksomheder i det mindste (som 
foreslået af Kommissionen) medtages i lovteksten. Derudover er det ordførerens opfattelse, at 
det kan være besværligt for de finansielle mellemled, hvis anvendelsesområdet begrænses til 
kun at omfatte mikrovirksomheder, der ansætter personer, som netop har mistet deres arbejde, 
osv., da dette kan gøre afrapporteringen mere besværlig og, hvad der er endnu vigtigere, kan 
begrænse deres potentielle kundegrundlag, hvorved det risikeres, at lokale 
mikrokreditudbydere ikke ønsker at indgå samarbejdsaftaler med EIB og andre 
finansinstitutter, og at resultatet derfor vil blive, at initiativet får en lav udnyttelsesgrad. 
Derfor ønsker vi at tilføje “herunder dem” i afgørelsens artikel 2, hvilket stadig vil give 
initiativet en social dimension.
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Det er vigtigt, at alle de programmidler, der allokeres til lån, anvendes til investeringer baseret 
på solide forretningsideer. Kreditten skal ikke anvendes som en social bistandsydelse eller til 
forbrug. Ordføreren understreger, at virksomhederne i programmets målgruppe skal have en 
solid forretningsplan. Ordføreren foreslår derfor, at der indføjes et krav om, at lånerne skal 
udarbejde en forretningsplan.

Udtalelsen understreger vigtigheden af at vurdere finansieringsinstitutterne og deres 
procedurer for risikovurdering og risikokontrol. Den understreger ligeledes nødvendigheden 
af, at kreditudbyderne udviser ansvarlighed, når de yder lån.

Ordføreren vil gerne understrege vigtigheden af at undgå svindel og korruption ved at oprette 
en risikokontrolmekanisme.

Ordføreren fremhæver endvidere, at det er vigtigt at markedsføre programmet, hvis det skal 
blive en succes.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Definitioner

1. I denne beslutning forstås ved:
a) "mikrokredit": et lån på mindre end 
25 000 EUR;
b) "mikrovirksomhed": en virksomhed 
med færre end 10 ansatte, inklusive 
selvstændige, og med en årlig omsætning 
og/eller en årlig balance, der ikke 
overstiger 2 mio. EUR;
c) "person": en fysisk person.

Or. en



PA\790329DA.doc 5/7 PE428.207v01-00

DA

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) mikrovirksomheder i den sociale 
økonomi, som beskæftiger personer, der 
har mistet deres arbejde, eller som 
beskæftiger dårligt stillede personer, 
herunder de unge.

c) mikrovirksomheder, herunder dem i den 
sociale økonomi, som beskæftiger 
personer, der har mistet deres arbejde eller 
er i fare for at miste deres arbejde, eller 
som beskæftiger dårligt stillede personer, 
herunder de unge.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Personer og mikrovirksomheder, der 
ansøger om mikrokredit skal udarbejde en 
forretningsplan for at kunne få adgang til 
mikrokredit i henhold til denne afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Offentlige og private organer, der yder 
mikrokredit i henhold til denne afgørelse, 
skal overholde principperne om ansvarlig 
udlånspraksis og derved navnlig undgå, at 
enkeltpersoner eller foretagender bliver 
overforgældede.
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Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen får tilsendt årlige 
rapporter om gennemførelsen fra de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2, hvori de støttede 
aktiviteter skitseres for så vidt angår den 
finansielle gennemførelse, finansieringens 
fordeling på sektorer og modtagertyper, 
indsendte ansøgninger, indgåede aftaler, 
finansierede foranstaltninger, resultater og, 
om muligt, konsekvenser.

1. Kommissionen får tilsendt årlige 
rapporter om gennemførelsen fra de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2, hvori de støttede 
aktiviteter skitseres for så vidt angår den 
finansielle gennemførelse, finansieringens 
fordeling på sektorer og modtagertyper, 
indsendte ansøgninger, indgåede aftaler, 
finansierede foranstaltninger, resultater og 
konsekvenser.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Første gang i 2011 og før den 
31. december hvert år forelægger 
Kommissionen en kvantitativ og kvalitativ 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om det foregående års aktiviteter i henhold 
til denne afgørelse. Den årlige rapport 
bygger på rapporterne om gennemførelse i 
stk. 1 og fokuserer hovedsageligt på de 
opnåede resultater og indeholder navnlig 
oplysninger om indsendte ansøgninger, 
indgåede kontrakter, finansierede 
foranstaltninger, herunder deres 
komplementaritet i forhold til andre 
fællesskabsforanstaltninger, især ESF.

2. Første gang i 2011, men ikke senere end 
12 måneder efter denne afgørelses 
ikrafttræden, og før den 31. december 
hvert år forelægger Kommissionen en 
kvantitativ og kvalitativ rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet om det 
foregående års aktiviteter i henhold til 
denne afgørelse. Den årlige rapport bygger 
på rapporterne om gennemførelse i stk. 1 
og fokuserer hovedsageligt på de opnåede 
resultater og indeholder navnlig 
oplysninger om indsendte ansøgninger, 
indgåede kontrakter, finansierede 
foranstaltninger, herunder deres 
komplementaritet i forhold til andre 
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fællesskabsforanstaltninger, især ESF.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen udfører 
midtvejsevaluering og endelig evaluering 
på eget initiativ og i tæt samarbejde med de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2. 
Midtvejsevalueringen afsluttes fire år efter 
facilitetens start og den endelige evaluering 
senest et år efter udløbet af det eller de 
mandater, der er givet til de internationale 
finansinstitutter, der er omtalt i artikel 5, 
stk. 2. Ved den endelige evaluering skal det 
navnlig undersøges, i hvor høj grad 
faciliteten som helhed har opfyldt sine 
målsætninger.

1. Kommissionen udfører 
midtvejsevaluering og endelig evaluering 
på eget initiativ og i tæt samarbejde med de 
internationale finansinstitutter, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 2. 
Midtvejsevalueringen afsluttes tre år efter 
facilitetens start og den endelige evaluering 
senest et år efter udløbet af det eller de 
mandater, der er givet til de internationale 
finansinstitutter, der er omtalt i artikel 5, 
stk. 2. Ved den endelige evaluering skal det 
navnlig undersøges, i hvor høj grad 
faciliteten som helhed har opfyldt sine 
målsætninger.

Or. en


