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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen föreslår ett nytt EU-instrument för mikrokrediter för sysselsättningen 
(Progress-instrumentet för mikrokrediter) för att erbjuda arbetslösa en ny start och öppna 
dörren till egenföretagande för några av de mest utsatta grupperna i EU, bland annat 
ungdomar. Detta nya instrument kommer att utvidga det riktade finansiella stödet till nya 
entreprenörer mot bakgrund av den nuvarande situationen med minskat kreditutbud.

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.

Föredraganden är överens med synsättet i kommissionens förslag. Förslaget skulle öka 
möjligheterna för dem som önskar starta företag inom EU. Det finns en potentiell 
marknadsklyfta när det gäller tillgång och efterfrågan på mikrokrediter inom EU. Genom att 
stödja finansieringen av mikrokreditgivare skulle man hjälpa denna verksamhet att bli hållbar 
och skulle göra det möjligt för dem att tillmötesgå den allt större efterfrågan från 
mikrolåntagare. Förslaget skulle underlätta småskaliga investeringar och ge mikroföretag en 
möjlighet att växa. Det är också positivt att förslaget är riktat mot de grupper som har 
svårigheter att finna lånemöjligheter för sina affärsidéer.

Föredraganden understryker vikten av att anta detta förslag så snart som möjligt för att det ska 
få effekt under den nuvarande krisen. Han betonar vikten av att använda den finansiering som 
inrättats för instrumentet på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt och av att inga 
ytterligare administrativa bördor påläggs dem som ansöker om lån.

Den föreslagna budgetposten är tillräcklig för instrumentet i detta läge. Det finns inget behov 
av mer finansiering från EU:s budget.

Det finns vissa frågor kring initiativets omfattning. Föredraganden föreslår därför att man 
åtminstone inkluderar definitionerna för mikrokrediter och mikroföretag (såsom 
kommissionen föreslagit) i rättsakten. Dessutom anser han att en begränsning av omfattningen 
till de mikroföretag som anställer personer som just förlorat sina arbeten etc. kan bli 
betungande för de finansiella mellanhänderna när det gäller rapportering och kan, vilket är 
viktigare, begränsa deras potentiella kundbas. Detta har en avigsida eftersom det finns en risk 
för att mikrokreditgivare inte kommer att vara villiga att ingå partnerskap med EIB och andra 
finansinstitut vilket kan resultera i att initiativet inte kommer att utnyttjas i tillräcklig 
omfattning. Därför skulle vi vilja lägga till ”inklusive dem” i artikel 2 i beslutet, vilket 
fortfarande ger initiativet en social dimension.

Det är viktigt att de programpengar som tilldelas för lån används för investeringar som 
baseras på solida affärsidéer. Krediterna bör inte användas för socialbidrag eller för 
konsumtion. Föredraganden understryker att företagen i målgruppen för programmet måste ha 
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en solid affärsplan. Han föreslår därför att man inför ett krav på att låntagare ska upprätta en 
affärsplan.

I yttrandet understryks vikten av att utvärdera finansinstituten och deras förfaranden för 
riskbedömning och riskkontroll. I det betonas också behovet av ansvarsfull utlåning från 
kreditgivarnas sida.

Föredraganden önskar understryka vikten av att undvika bedrägerier och korruption genom att 
riskkontrollmekanismer inrättas.

Vidare betonar föredraganden vikten av att programmet marknadsförs för att det ska bli en 
framgång.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Definitioner

1. I detta beslut ska följande definitioner 
tillämpas:
a) Med mikrokrediter menas lån under 
25 000 EUR.
b) Med mikroföretag menas företag som 
sysselsätter färre än tio personer, 
inklusive egenföretagare, och vars 
årsomsättning och/eller balansomslutning 
inte överstiger två miljoner EUR.
c) Med ”person” menas en fysisk person.

Or. en
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Ändringsförslag 2

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, inklusive dem i den 
sociala ekonomin, som anställer arbetslösa 
eller personer som riskerar att förlora sitt 
jobb, eller personer som har svårt att hävda 
sig på arbetsmarknaden, bland annat 
ungdomar.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Personer och mikroföretag som 
ansöker om mikrokrediter ska utarbeta en 
affärsplan för att vara berättigade till 
mikrokrediter enligt detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 4

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Offentliga och privata organ som 
tillhandahåller mikrokrediter enligt detta 
beslut ska följa principerna om 
ansvarsfull utlåning, och därmed 
undvika, i synnerhet, överskuldsättning 
hos enskilda och företag.
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Or. en

Ändringsförslag 5

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, inlämnade 
ansökningar, ingångna avtal, finansierade 
åtgärder, resultat och effekter.

Or. en

Ändringsförslag 6

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 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.

2. Kommissionen ska första gången 
under 2011, dock senast tolv månader 
efter att detta beslut trätt i kraft, och 
därefter före den 31 december varje år 
lägga fram en kvantitativ och kvalitativ 
rapport för Europaparlamentet 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, 
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särskilt Europeiska socialfonden.

Or. en

Ändringsförslag 7

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

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
tre 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


