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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie stelt een nieuwe EU-voorziening voor microfinanciering ten behoeve van de 
werkgelegenheid (Progress-microfinancieringsfaciliteit) voor teneinde werklozen nieuwe 
kansen te bieden en de weg naar het ondernemerschap te effenen voor Europa's meest 
kansarme groepen, waaronder jongeren. Deze nieuwe voorziening vergroot het aanbod aan 
gerichte financiële steun voor nieuwe ondernemers in de huidige tijd van verminderde 
kredietverlening.

De Progress-microfinancieringsfaciliteit levert ook een bijdrage aan andere communautaire 
programma's doordat zij instrumenten voor risicodeling en schuld- en aandelenfinanciering 
beschikbaar stelt. Zij zal profiteren van de ervaring van internationale financiële instellingen 
zoals de EIB-Groep (Europese Investeringsbank en Europees Investeringsfonds). Op basis 
van een gemeenschappelijke beheersregeling zullen de internationale financiële instellingen 
verdere hefboomeffecten bieden door bancaire en niet-bancaire verstrekkers van 
microfinanciering in de hele Unie te steunen.

De rapporteur voor advies is het eens met de benadering die aan het Commissievoorstel ten 
grondslag ligt.  Het voorstel biedt meer mogelijkheden voor mensen die waar dan ook in de 
EU een bedrijf willen opzetten. In termen van vraag en aanbod is er in de EU een gat in de 
markt op het gebied van microkredieten. Ondersteuning van de financiering door 
microkredietverstrekkers zou ertoe bijdragen dat deze activiteit een duurzaam karakter krijgt 
en zou hen in staat stellen in te gaan op de groeiende vraag van de zijde van 
microkredietnemers. Het voorstel zou kleinschalige investeringen kunnen faciliteren en zou 
microbedrijven groeikansen bieden. Bovendien is het positief dat het voorstel zich met name 
richt op groepen die moeite hebben om een lening los te krijgen voor hun bedrijfsconcepten.

De rapporteur voor advies onderstreept dat dit voorstel zo spoedig mogelijk moet worden 
aangenomen, zodat het nog tijdens de huidige crisis effect kan sorteren. Hij onderstreept dat 
de middelen voor de faciliteit op een doelmatige en kosteneffectieve manier moeten worden 
gebruikt, en dat er geen bijkomende administratieve lasten voor de aanvragers van leningen 
aan verbonden mogen zijn.

In dit stadium is de voorgestelde begrotingslijn toereikend om de faciliteit te kunnen 
financieren. Er is geen behoefte aan extra financiering uit de EU-begroting.

Wel heerst er enige twijfel omtrent de reikwijdte van het initiatief. Daarom stelt de rapporteur 
voor advies voor, in de wettekst ten minste een definitie op te nemen van de begrippen 
"microkrediet" en "micro-onderneming" (zoals voorgesteld door de Commissie). Daarnaast 
stelt hij zich op het standpunt dat beperking van de definitie tot alleen maar micro-
ondernemingen die mensen in dienst hebben die zopas hun baan hebben verloren e.d. voor 
financiële intermediairs een probleem zou kunnen opleveren in termen van verslaglegging, en 
dat dit met name hun potentiële klantenkring zou kunnen beperken; dit zou het nadeel kunnen 
opleveren dat lokale microkredietverstrekkers niet bereid zijn om zich met de EIB en andere 
financiële instellingen te associëren, zodat er maar in beperkte mate gebruik zou worden 
gemaakt van het initiatief. Daarom wil hij voorstellen in artikel 2 van het besluit de woorden 
“onder andere” in te lassen, zodat het initiatief een sociale dimensie krijgt.
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Het is van belang dat alle uit het programma voor leningen beschikbaar gestelde middelen 
worden gebruikt voor investeringen die gebaseerd zijn op solide bedrijfsconcepten. Het is niet 
de bedoeling dat de verstrekte kredieten worden gebruikt voor sociale uitkeringen of 
consumptiedoeleinden. De rapporteur voor advies onderstreept dat de bedrijven die behoren 
tot de doelgroep van het programma over een solide bedrijfsplan moeten beschikken. Daarom 
stelt hij voor in de tekst als vereiste op te nemen dat kredietnemers een bedrijfsplan moeten 
opstellen.

In het onderhavige advies wordt tevens de noodzaak onderstreept van evaluatie van de 
financiële instellingen en de door hen gehanteerde procedures voor risico-evaluatie en –
controle. Daarnaast wordt ook onderstreept dat kredietverstrekkers een verantwoord 
leningenbeleid moeten voeren.

De rapporteur voor advies wil voorts onderstrepen dat fraude en corruptie moeten worden 
voorkomen door het opzetten van een risicocontrolemechanisme.

Ten slotte wil de rapporteur voor advies nog onderstrepen dat het programma, wil het tot een 
succes uitgroeien, ook aan de man zal moeten worden gebracht.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op 
te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Definities

1. Voor de toepassing van dit besluit wordt 
verstaan onder:
(a) "microkrediet": een lening van 
minder dan 25 000 euro;
(b) "micro-onderneming": een 
onderneming waar minder dan 10 
personen werkzaam zijn, met inbegrip van 
zelfstandigen, en waarvan de jaaromzet of 
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het jaarlijkse balanstotaal 2 miljoen euro 
niet overschrijdt;
(c) "persoon": een natuurlijk persoon.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) micro-ondernemingen in de sociale 
economie die personen in dienst hebben 
die hun baan verloren hebben of die 
kansarme personen, met inbegrip van 
jongeren, in dienst hebben.

(c) micro-ondernemingen, onder andere in 
de sociale economie, die personen in dienst 
hebben die hun baan verloren hebben of 
dreigen te verliezen, of die kansarme 
personen, met inbegrip van jongeren, in 
dienst hebben.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Personen en micro-ondernemingen 
die een microkrediet aanvragen, moeten 
een bedrijfsplan opstellen om uit hoofde 
van dit besluit voor een microkrediet in 
aanmerking te komen.

Or. en



PE428.207v01-00 6/7 PA\790329NL.doc

NL

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Overheids- en particuliere instanties 
die uit hoofde van dit besluit 
microkredieten verstrekken, moeten solide 
kredietvoorwaarden hanteren om aldus 
met name te voorkomen dat particulieren 
en ondernemingen een te zware 
schuldenlast op zich nemen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ontvangt van de in artikel 
5, lid 2, bedoelde internationale financiële 
instellingen jaarlijkse uitvoeringsverslagen 
met een beschrijving van de ondersteunde 
activiteiten uit het oogpunt van financiële 
uitvoering, verdeling van de middelen over 
sectoren en begunstigden, ingediende 
aanvragen, gesloten overeenkomsten, 
gefinancierde maatregelen, resultaten en, 
indien mogelijk, de impact.

1. De Commissie ontvangt van de in artikel 
5, lid 2, bedoelde internationale financiële 
instellingen jaarlijkse uitvoeringsverslagen 
met een beschrijving van de ondersteunde 
activiteiten uit het oogpunt van financiële 
uitvoering, verdeling van de middelen over 
sectoren en begunstigden, ingediende 
aanvragen, gesloten overeenkomsten, 
gefinancierde maatregelen, resultaten en 
impact.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 2011 dient de 2. Met ingang van 2011, doch uiterlijk 12 
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Commissie elk jaar vóór 31 december een 
kwantitatief en kwalitatief jaarverslag in bij 
het Europees Parlement en de Raad over de 
activiteiten die het voorgaande jaar op 
grond van dit besluit zijn ondernomen. Het 
jaarverslag is gebaseerd op de in lid 1 
bedoelde uitvoeringsverslagen en heeft in 
hoofdzaak betrekking op de behaalde 
resultaten; het bevat met name informatie 
over de ingediende aanvragen, de gesloten 
overeenkomsten en de gefinancierde acties, 
met inbegrip van de complementariteit met 
andere acties die door de Gemeenschap, 
met name het ESF, worden gefinancierd.

maanden na de inwerkingtreding van dit 
besluit, dient de Commissie elk jaar vóór 
31 december een kwantitatief en 
kwalitatief jaarverslag in bij het Europees 
Parlement en de Raad over de activiteiten 
die het voorgaande jaar op grond van dit 
besluit zijn ondernomen. Het jaarverslag is 
gebaseerd op de in lid 1 bedoelde 
uitvoeringsverslagen en heeft in hoofdzaak 
betrekking op de behaalde resultaten; het 
bevat met name informatie over de 
ingediende aanvragen, de gesloten 
overeenkomsten en de gefinancierde acties, 
met inbegrip van de complementariteit met 
andere acties die door de Gemeenschap, 
met name het ESF, worden gefinancierd.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie voert op eigen initiatief 
en in nauwe samenwerking met de in 
artikel 5, lid 2, bedoelde internationale 
financiële instellingen een tussentijdse en 
een eindevaluatie uit. De tussentijdse 
evaluatie wordt voltooid vier jaar na het 
begin van de faciliteit en de eindevaluatie 
uiterlijk één jaar na afloop van het aan de 
in artikel 5, lid 2, bedoelde internationale 
financiële instellingen verleende mandaat. 
Bij de eindevaluatie wordt met name 
onderzocht in welke mate de faciliteit als 
geheel haar doelstellingen heeft bereikt.

1. De Commissie voert op eigen initiatief 
en in nauwe samenwerking met de in 
artikel 5, lid 2, bedoelde internationale 
financiële instellingen een tussentijdse en 
een eindevaluatie uit. De tussentijdse 
evaluatie wordt voltooid drie jaar na het 
begin van de faciliteit en de eindevaluatie 
uiterlijk één jaar na afloop van het aan de 
in artikel 5, lid 2, bedoelde internationale 
financiële instellingen verleende mandaat. 
Bij de eindevaluatie wordt met name 
onderzocht in welke mate de faciliteit als 
geheel haar doelstellingen heeft bereikt.

Or. en


