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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

с препоръки към Комисията относно Европейска инициатива за развитие на 
микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта
(2008/2122(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Съобщение на Комисията от 13 ноември 2007 г. относно 
Европейска инициатива за развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа 
и заетостта (COM(2007)0708),

– като взе предвид свое решение от 11 юли 2007 г. относно политиката за финансови 
услуги (2005 г.- 2010 г.) – Бяла книга1, в частност параграф 35 от него,

– като взе предвид Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията на 
микро, малки и средни предприятия2,

– като взе предвид Съобщение на Комисията от 20 юли 2005 г. за общи действия за 
растеж и заетост: Лисабонската програма на Общността (COM(2005)0330),

– като взе предвид Съобщение на Комисията от 5 юли 2005 г. за Политика за 
сближаване в подкрепа на растежа и заетостта: Стратегически насоки на 
Общността, 2007-2013 (COM(2005)0299),

– като взе предвид Съобщение на Комисията от 11 декември 2007 г.: Изпълнение на 
Лисабонската стратегия за растеж и заетостта посредством политиката за 
сближаване на ЕС от държавите-членки и регионите, 2007-2013 (COM(2007)0798),

– като взе предвид Съобщение на Комисията от 11 декември  2007 г. – Предложение 
за Лисабонска програма на Общността 2008-2010 (COM(2007)0804),

– като взе предвид Решение № 1639/2006/EC на Европейския парламент и Съвета от 
24 октомври 2006 г. за създаване на рамкова програма за конкурентоспособност и 
иновации (2007 г. до 2013 г.)3,

– като взе предвид Съобщение на Комисията от 19 юни 2008 г. – Мисли първо за 
малките - „A Small Business Act“ за Европа (COM(2008)0394),

– като взе предвид Директива на Европейския парламент и на Съвета 2006/48/EО от 
14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност на кредитни 
институции (преработена)4 и Предложението на Комисията от 1 октомври 2008 г. за 
директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 
2006/48/EО и 2006/49/EО по отношение на банки-филиали на централни 

                                               
1  Приети текстове, P6_TA(2007)0338.
2  OJ L 124, 20.05.2003 г., стр. 36.
3  OJ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15.
4 OJ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.
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институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, 
надзорна уредба и управление при кризи (COM(2008)0602),

– като взе предвид Директива на Европейския парламент и на Съвета 2005/60/EО от 
26 октомври 2005 г. относно предотвратяване използването на финансовата система 
за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм1,

– като взе предвид Регламент (ЕО) 1998/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г. 
относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към помощта de minimis2,

– като взе предвид Регламент (ЕО) 1535/2007 г. на Комисията от 20 декември 2007 г. 
за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощите de minimis в 
сектора на производството на селскостопански продукти3,

– като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 31 
март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени 
поръчки от лица, извършващи дейност в секторите водоснабдяване, енергетика, 
транспорт и пощенски услуги4,

– като взе предвид Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 31 
март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени 
поръчки за строителство, доставки и услуги5,

– като взе предвид своята писмена декларация от 14 януари 2008 г. за микрокредитите 
(0002/2008),

– като взе предвид Член 192, втори параграф от Договора за ЕО,

– като взе предвид Членове 39 и 45 от своя Правилник,

– като взе предвид докладите на  Комисия по икономически и парични въпроси и 
становищата на Комисията по бюджети, Комисията по права на жените и 
равенството между половете, Комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика и Комисията по правни въпроси (A6-0000/2008),

А. като има предвид, че Комисията  счита заем, в размер по-малък или равен на 
25 000 евро за микропредприятие, в съответствие с определението от нейната 
препоръка от 6 май 2003 г. относно определянето на микро, малки и средни 
предприятия (предприятие, в което работят по-малко от 10 души и чийто годишен 
оборот и/или общ годишен баланс не надвишава 2 милиона евро) за микрокредит,

Б. като има предвид, че трудният достъп до подходящи форми на финансиране често 
се посочва като много важна преграда пред предприемачеството и съществува 
значително потенциално търсене на микрокредити в ЕС, което понастоящем не е 

                                               
1  OJ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.
2  OJ L 379, 28.12.2006 г., стр. 5.
3  OJ L 337, 21.12.2007 г., стр. 35.
4  OJ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.
5  OJ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.
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задоволено,

В. като има предвид, че Комисията не е дала подходящ отговор на предходно искане 
на Парламента, отправено в решението му от 11 юли 2007 г., да състави план за 
действие за микрокредитиране, да координира различни политически мерки и да 
използва оптимално най-добри практики в и извън ЕС,

Г. като има предвид, че няколко черти отличават микрокредита от обикновения 
кредит, включително кредит за малки и средни предприятия и като има предвид, че 
стопанските дейности, които търсят обикновен кредит обичайно се обслужват от 
традиционните банки,

Д. като има предвид, че микрокредитът влече след себе си по-високи оперативни 
разходи поради малкия размер на заема, липсата на (достатъчно) обезпечение и 
високите разходи по обработка,

Е. като има предвид, че дейността по отпускане на микро-кредити има иновативни и 
субективни елементи, като изисквания за алтернативни или никакви обезпечения и 
нетрадиционна оценка на кредитоспособността и често се предоставят не само с цел 
постигане на печалба, но служат и за сближаване, като се опитват да (ре)интегрират
в обществото лицата в неравностойно положение,

Ж. като има предвид, че микрокредитите по принцип са малки, но възможността те да 
бъдат „рециклирани” (предоставяне на последващ такъв заем след погасяване) 
поради техните принципно кратки срокове до падежа, усилва тяхното въздействие,

З. като има предвид, че редица доставчици могат да предоставят микрокредити, като 
неформални доставчици на финансови услуги, притежавани от членовете си 
организации, неправителствени организации и спестовни и търговски банки и като 
има предвид, че сътрудничеството между небанкови микрофинансови институции 
(МФИ) и търговски банки би могло да бъде изгодно,

И. като има предвид, че настоящата финансова криза демонстрира недостатъците на 
сложните финансови продукти и, същевременно, подчертава значението на 
институциите, които фокусират своята търговска дейност на местното развитие,    

Й. като има предвид, че предприемачеството следва да бъде покровителствано,

К. като има предвид, че лихвените тавани могат да възпрат заемодателите да отпускат 
микрокредити, ако тези ограничения им пречат да покриват своите разходи по 
отпускане на кредита,

Л. като има предвид, че подкрепата за микрокредитите трябва да играе съществена 
роля в обновената Лисабонска стратегия, 

М. като има предвид, че лицата в неравностойно положение, като (дългосрочно)  
безработните, получаващите социални помощи, имигрантите, етническите 
малцинства като ромската общност, лица, които извършват дейност в сферата на 
неформалната икономика или които живеят в изостанали селски райони и жени, 
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които желаят да създадат микропредприятие, следва да бъдат фокусът на 
Европейската инициатива за микрокредити,

Н. като има предвид, че макар че е необходимо участието на частни лица да бъде 
гарантирано в максималната възможна степен, в дейността по отпускане на 
микрокредити се налага и държавна намеса, 

О. като има предвид, че съществуват няколко инициативи на ЕС, които съдържат 
елементи на подкрепа за микрокредитите и би бил полезен един по-фокусиран
подход,

П. като има предвид, че достъпът до подкрепа за бизнеса за учредители на 
микропредприятия е от съществено значение и обучението следва да бъде 
задължително за кредитополучатели по микрокредити,

Р. като има предвид, че достъпът до кредитни данни за потенциални 
кредитополучатели би улеснил отпускането на микрокредити,

С. като има предвид, че проучването и обменът на най-добри практики в областта на 
микрокредитите следва да бъдат подпомагани, напр. по отношение на иновативните 
техники за предоставяне, предпазване или намаляване на риска на микрокредитите, 
степента, в която и с които целеви групи разработят тези подходи в рамките на ЕС,

Т. като има предвид, че ролята на посредници следва да бъде изследвана с оглед на 
предотвратяването на злоупотреби,

У. като има предвид, че следва да бъде създадена рамка на ЕС за небанкови МФИ,

Ф. като има предвид, че хора, които нямат постоянен адрес или лични документи, не 
следва да бъдат изключвани от възможността за получаване на микрокредит чрез 
законодателството в областта на борбата с изпирането на пари и с тероризма,

Х. като има предвид, че правилата за конкуренцията в ЕС следва да бъдат 
приспособени с оглед намаляване на бариерите пред отпускането на микрокредити,

Ц. като има предвид, че правилата за възлагане на обществени поръчки на ЕС следва 
да съдействат на получателите на микрокредити,

1. Изисква от Комисията да предостави на Парламента, на основание на Член 44, 
Член 47(2) или Член 95 от Договора за ЕО, законодателно предложение или 
предложения, обхващащи въпросите, разглеждани в подробните препоръки по-
долу;

2. Потвърждава, че препоръките са в съответствие с принципа на субсидиарността и 
основните права на гражданите;

3. Счита, че, когато това е уместно, финансовите последствия от изисканото 
предложение следва да бъдат покрити от средства, заделени в бюджета на ЕС;
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4. Възлага на своя Председател да предаде това решение и придружаващите подробни 
препоръки на Комисията, Съвета и правителствата и парламентите на държавите-
членки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ: ПОДРОБНИ 
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Предложение 1 относно повишаване на информираността за 
микрокредитирането

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, 
следва да урежда следното:

а) Комисията следва да предвиди представянето на концепцията за 
микрокредитите в съответната статистика и законодателство в сферата на 
финансовите институции. Статистиката на микрокредитите следва да отчита 
резултатите за БВП на глава от население в държавите-членки и да 
разграничава самонаетите лица или семейните предприятия и тези със 
служители, които са външни за семейството, за да даде възможност за 
положителна дискриминация в полза на първите.

б) Комисията следва да изработи комуникационна стратегия с оглед 
подпомагането на самонаемането като алтернатива на работата на заплата и, в 
частност, като начин да се избегне безработицата за целевите групи от лица в 
неравностойно положение.

в) Комисията следва да прикани държавите-членки да приложат данъчни 
стимули за включване на частния сектор в микрокредитирането.

г) Комисията следва да прикани държавите-членки да ограничат приложението 
на лихвени тавани спрямо потребителски заеми.

д) Комисията следва да поиска от държавите-членки конкретно да анализират и 
да представят доклади за техните усилия и резултати по отношение на 
микрокредитите в техните годишни доклади за националните им програми за 
реформа във връзка с интегрираните насоки за растеж и заетост на 
Лисабонската стратегия. Комисията следва изрично да обърне внимание на 
микрокредитите в Годишния доклад за напредъка на ЕС. 

2. Препоръка 2 относно финансирането от ЕС

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, 
следва да се стреми да урежда:

а) (Съ-)финансирането на следните проекти, при условие, че това финансиране 
е специфично насочено към съдействие за наличието на микрокредити за 
целеви групи в неравностойно положение, съгласно дефиницията, дадена от  
правната уредба на съответните държави-членки (като ромската общност, 
имигранти, лица, живеещи в изостанали селски райони и жени):

(i) предоставянето на гаранции за лицата, които предоставят микрокредити ; 
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(ii) предоставянето на услуги в подкрепа на бизнеса, като допълнителни 
услуги за получатели на микрокредити, както от микрокредитиращи 
организации, така и от трети лица, което следва  да включва 
задължително целево обучение с измерими резултати за получателите на 
микрокредити;

(iii) проучване и обмен на най-добри практики в оперативната област, напр. 
по отношение на изисквания за алтернативни обезпечения, 
нетрадиционни методи на оценка на кредитоспособността, системи за 
оценки и ролята на посредниците; и

(iv) създаването на база данни на равнище ЕС, включваща положителни и 
отрицателни кредитни данни относно получателите на микрокредити.

б) За да се избегне дублиране, Комисията следва да: 

(i) определи една координационна организация, в която се обединяват 
всички финансови дейности на ЕС относно микрокредити; и

(ii) (съ-)финансира проекти, само ако системи за социално подпомагане 
спрат социални плащания или извършват социални плащания само в 
рамките на кратък период от време след предоставяне на микрокредит.

3. Препоръка 3 относно хармонизирана рамка на ЕС за не-банкови МФИ

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, 
следва да урежда следното:

Комисията следва да предложи законодателството да предвижда рамка на ниво 
ЕС за не-банкови МФИ. Елементите на тази рамка следва да включват:

а) ясно определение на микрокредитиращи организации, която да предвижда, че 
те не приемат депозити и следователно не представляват финансови 
институции съгласно ДКИ;

б) възможност за осъществяване единствено на дейности по кредитиране; 

в) възможност за предоставяне на заеми със заемни средства; и

г) хармонизирани, основавани на риска правила по отношение на разрешаване, 
вписване, отчитане и разумен контрол.

4. Препоръка 4 относно законодателство в сферата на борбата с изпирането 
на пари и финансирането на тероризъм

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, 
следва да урежда следното:

Комисията следва, като преразглежда Директива 2005/60/EО, да гарантира, че 
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разпоредбите, заложени в тази Директива, не създават пречки за хора, които 
нямат постоянен адрес или лични документи, да получат достъп до микрокредити, 
като предвижда специално изключение в разпоредбите относно надлежна 
проверка на клиентите.

5. Препоръка 5 относно правилата за конкуренцията

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, 
следва да урежда следното:

а) Комисията следва, при преглеждане на правилата за de minimis, да предвиди:

(i) разграничение на ограниченията за de minimis между държавите-членки, 
когато става дума за финансова подкрепа за микрокредитиращи 
организации;

(ii) премахване на дискриминацията на помощта de minimis, предоставяна на 
предприятие в земеделския сектор, ако помощта се дава във връзка с 
микрокредит; и

(iii) намаляване на административната тежест, ако помощта се предоставя 
във връзка с микрокредит.

б) Комисията следва да уточни законодателно, че ролята на небанковите МФИ и, 
ако е приложимо, публичната подкрепа, която тези институции получават, са в 
съответствие с правилата за конкуренцията на ЕС.

в) Комисията следва да прилага правила, които вземат предвид привилегировано 
третиране на стоки и услуги, осигурени от получатели на микрокредити в 
процедури по възлагане на обществени поръчки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

История

Предоставянето на микрокредити има своите корени в Южна Азия и Латинска 
Америка, където първите микрокредитни инициативи започват в средата на 70-те 
години на 20-ти век. Най-известният проект за микрокредити е Грамеен Банк в 
Бангладеш, която е учредена през 1976 г. от проф. Мухамад Юнус. Бизнес моделът на 
Грамеен банк, която днес е най-голямата микрофинансова институция (МФИ) с повече 
от 6 милиона кредитополучатели, е копиран от много други МФИ. През 2006 г. проф. 
Юнус и Грамеен Банк получиха Нобелова награда за мир.

Успехът на дейността  по предоставяне на микрокредити в облекчаването на бедността 
в развиващите се страни досега не беше възпроизвеждан в контекста на ЕС. Макар че 
има няколко инициативи, както публични, така и частни, които се опитват да 
съдействат за популяризирането на тази дейност и в Европа, все още липсва цялостният 
подход и в този сектор съществува пазарна празнота: всички индикатори сочат голямо 
потенциално търсене на микрокредити от хора, които не са в състояние да получат 
заеми в традиционния банков сектор.

Един успех на европейската инициатива за микрокредитите би могъл значително да 
допринесе за постигането на целите на Обновената Лисабонска стратегия за растеж и 
заетост и създаването на иновативна, творческа и динамична европейска икономика. 
Малките предприятия са съществен източник на растеж, заетост, предприемачески 
умения, иновация и сближаване в ЕС. Микрокредитът може, в частност, да оказва 
подкрепа на един от четирите приоритета на Лисабонската стратегия, а именно 
отключването на бизнес потенциал, като помага за социално и икономическо 
(ре)интегриране на хора чрез самонаемане. Всъщност, дори ако само равнището на 
заетост бъде значително повишено, може да се счита, че Лисабонската стратегия е 
успешна. 

(Терминът „микрофинансиране” включва и други финансови услуги в малък мащаб, 
като микрозастраховане, основни разплащателни и спестовни сметки. Тези концепции 
не се разглеждат в доклада за микрокредитите.)

Съобщение на Комисията

Комисията определя микрокредита като заем в размер по-малък или равен на 25 000 
евро, който се предоставя на микропредприятие (т.е. предприятие с по-малко от 10 
служители, чийто годишен оборот и/или общ годишен баланс не надвишава 2 милиона 
евро). 

Съобщение на Комисията „Европейска инициатива за развитие на микрокредитирането 
в подкрепа на растежа и заетостта”, публикувано през месец ноември 2007 г., приканва 
държавите-членки да приспособят, според обстоятелствата, национални, 
институционални, законови и търговски рамки, необходими за подпомагане на по-
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благоприятна среда за развитието на микрокредитите. В допълнение към това, бе 
стартиран JASMINE, нов кредит на Европейско равнище, който е насочен към подкрепа 
за развитието на небанкови МФИ в държави-членки. Независимо, че елементите на 
тази инициатива са обещаващи, техният недостатък е, че те оставят въпроса до голяма 
степен в ръцете на държавите-членки, вместо да създадат една истински европейска 
рамка.

Целеви групи

Според докладчика, резултатът от Европейската инициатива в областта на 
микрокредитите следва да бъде иновативен, фокусиран върху целеви групи, които 
засега не получават достатъчно внимание. Тъй като има много инициативи, насочени 
към МСП, които попадат в категорията „малки” и „средни” предприятия и тези целеви 
групи принципно сe обслужват от традиционните банки, фокусът на Европейската 
инициатива за развитие на микрокредитите би следвало да бъде лицата в 
неравностойно положение, които желаят да започнат микропредприятие, като 
(дългосрочно)  безработните, получаващите социални помощи, имигрантите, 
етническите малцинства, лица, които извършват дейност в сферата на неформалната 
икономика или които живеят в изостанали селски райони и жени. Във връзка с това 
трябва да се отчете, че целевите групи в държавите-членки се различават значително и 
са съответно много разнообразни. 

Необходимо е да бъде разгледан въпросът кой следва да бъде посредник между онзи, 
който взема кредитa и онзи, които предоставя кредита. Необходимо е да се приеме, че 
посредникът може да бъде избран от самата целева група. Това решение може да бъде 
ефективно, от една страна, тъй като членовете на целевата група могат да се доверят на 
такъв вътрешен посредник повече отколкото на външно лице. От друга страна, една 
вътрешна система за кредит може и да не е идеална за определени групи, тъй като тя 
може да покровителства господството на една вече обособила се висша класа в групата.

Специфични характеристики на микрокредитите

Установеният банков сектор счита отпускането на кредити на целевите групи по 
микрокредитите, както е дефинирано по-горе, за рисковано и скъпо. Търговските банки 
твърдят, че те се сблъскват с неприемливо високи рискове от неизпълнение и малки 
надценки. В резултат на това тези банки не са заинтересувани от определени клиентски 
сегменти, които се оказват в крайна сметка „неприемливи за банките”. 
Това означава, че микрокредитирането е различно от традиционната банкова дейност. 
То включва иновативни и субективни елементи, като изисквания за алтернативни или 
никакви обезпечения и нетрадиционна оценка на кредитоспособността. В много случаи 
микрокредитът се предоставя не само поради икономически причини и не само с цел 
постигане на печалба, но служи и за сближаване, като се опитва да (ре)интегрира в 
обществото лицата в неравностойно положение .

Предоставянето на микрокредити води до по-високи оперативни разходи поради по-
малкия размер на заема, липсата на (достатъчно) обезпечение и високите разходи за 
обработка, като често е трудно да се осъществи физически достъп до клиентите и до 
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необходимост от интензивни услуги и консултации за бизнес съдействие – тези 
характеристики принципно изискват широка и скъпа мрежа от хора, които са близки до 
целевата група.

Но дори ако предоставянето на микрокредит не е изгодно, има икономически смисъл то 
да бъде поддържано, тъй като принципно финансовата подкрепа за самонаемане е по-
малка от разходите за помощи при безработица, поне в средносрочен и дългосрочен 
план. 

Евентуални елементи на Европейската инициатива за микрокредитите

Осигуряване на видимост за микрокредитите
За да получи концепцията за микрокредитите видимостта, която й е необходима на 
равнище ЕС, за да бъде облагоприятствано нейното развитие, е необходимо 
въвеждането й като отделна категория в статистическите и банковите нормативни 
актове. В това отношение е спорно дали недиференцираната дефиниция за 
микрокредит, приложима спрямо всички държави-членки на ЕС и използвана от 
Комисията, е подходяща. Тъй като БВП на глава от населението е много различен в 
различните държави-членки, заем с една и съща номинална стойност се разглежда по 
различен начин в различните региони.

Микрокредитите следва да бъдат подпомагани и от данъчни стимули и премахване на 
лихвените тавани. Основанието за лихвените тавани е защитата на потребителите от 
прекомерно високи разходи по вземането на заем. Лихвените тавани обаче могат да 
попречат на заемодателите да покрият своите разноски по отдаване на заем и да 
принудят хората да теглят заеми от лихвари, които начисляват дори по-високи лихви. 
Мнозина, които са ангажирани в микрокредитирането, твърдят, че слабото място по 
отношение на микрокредитите, от страната на кредитополучателите, не са разходите, а 
достъпът. Тъй като микрокредитите са малки суми с кратък срок до падежа, 
погасителните вноски са малки, независимо от лихвите, които изглеждат твърде високи 
на пръв поглед. Поради това, лихвените тавани следва да се прилагат, само когато става 
дума за потребителски заеми.

Финансиране от ЕС
С изключение на JASMINE, инициативите на ЕС, които следва да покровителстват 
микрокредитите, имат по-широко приложно поле от микрокредитите, което е в 
противоречие с целта за специфично фокусиране върху подкрепа за лица в 
неравностойно положение чрез предоставянето им на микрокредит. Още повече, 
множеството инициативи и тяхната административна сложност затрудняват 
облагодетелстването от тях на малки проекти. Рационализиране на инициативите на ЕС 
и по-точно диференциране между специфичните целеви групи би могло да бъде 
полезно. 

За да се подпомогне предоставянето на микрокредити на целевите групи в 
неравностойно положение, финансирането от ЕС следва да бъде отпускано при 
условие, че хората, които принадлежат към тези целеви групи, са подкрепяни, в 
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следните области:

- Непряка подкрепа чрез предоставянето на гаранции, като това предоставя стимули 
за допълнителна подкрепа от частния сектор. 

- Покриването на разходи за предоставянето на услуги по подкрепа на стопанската 
дейност, ако се осъществяват от самата МФИ или други организации. Достъпът до 
услуги по подкрепа на стопанската дейност (като наставничество, обучение, 
консултиране, финансово обучение, горещи линии, кръгове от микропредприемачи) 
за създателите на микропредприятия, принадлежащи към целева група от лица в 
неравностойно положение, е от съществено значение.

- Проучването и обмена на добри практики, напр. по отношение на иновативни 
техники за предоставяне, предпазване и облекчаване на риска при микрокредити 
(като изисквания за алтернативно обезпечение, нетрадиционни методи на оценка на 
кредитоспособността или системи за оценки). Следва да бъде преценено до каква 
степен тези подходи работят в контекста на ЕС и с коя целева група. Следва да бъде 
подпомогната цялостен обмен на най-добри практики и опити (от държави и 
региони в и извън Европа). 

Уредба на микрокредитиращите организации
Що се отнася до предоставянето на микрокредити от лицензирани финансови 
институции, Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ) не изглежда да съдържа 
директни пречки. Традиционните банки обаче, принципно, не са склонни да обслужват 
„неприемливи за банките” лица и небанковите МФИ изглеждат, поради тази причина, в 
по-добра позиция за покриване на тази целева група. Независимо от това, трябва да 
бъде предвидено едно по-благоприятно третиране по ДКИ за микрокредити, които 
според историческите записи се указват като по-малко рискови (опитът на множество 
микрокредитиращи организации е показал, че процентът погасявания е, принципно, 
забележително висок). Въвеждане на термина „микрокредит” в ДКИ също би 
допринесло за неговото по-широко признаване.
Освен това, някои аспекти на ДКИ и фактът, че тази Директива е базирана на принципа 
за минимална хармонизация, създава индиректно пречки. На първо място, съгласно 
ДКИ само финансови институции могат да приемат депозити или други подлежащи на 
изплащане средства от населението. Административната тежест за финансовите 
институции е голяма, което принуждава небанковите организации, предоставящи 
микрокредити, да претеглят на везна предимствата от това да имат лиценз за 
осъществяване на банкова дейност (и по този начин достъп до сравнително евтино 
депозитно финансиране) спрямо недостатъците на това да бъдат регулирана 
организация. В още по-тясна връзка е това, че някои държави-членки са доразвили 
разпоредбите на ДКИ в техните национални закони като ограничават почти всички 
дейности по отпускане на заеми за лицензирани банки. Директното предоставяне в заем 
на заемни средства, заети от банки на получатели на микрокредити, също е ограничено 
в няколко държави-членки. Това изискване създава пречка пред предоставянето на 
микрокредити от небанкови МФИ. 

За да се подпомогне формирането на небанкови МФИ, докладчикът подкрепя цялостна 
хармонизирана рамка на ЕС за небанкови МФИ. Хармонизираната рамка за небанкови 
МФИ обаче не следва да принуждава досега съществуващите микрокредитиращи 
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организации да се откажат от своята индивидуалност. Секторът е генерирал различни 
модели в държавите-членки, които са адаптирани към съответната правна, 
икономическа и социална среда. Освен това, трябва да бъде гарантирано, че няма да 
бъде създадена нелоялна конкуренция с лицензирани банки.

Законодателство в областта на борбата срещу изпиране на пари и срещу тероризма
Разпоредбите на Директива 2005/60/EО могат да лишат лица, които нямат постоянен 
адрес или лични документи, от достъпа до заеми. Тези групи от лица обаче не трябва да 
бъдат лишавани от възможността да получат микрокредити. С оглед на малката сума на 
микрокредита, целите на Директивата няма да бъдат подкопани от специфични 
изключения. 

Регламент за държавната помощ / de minimis
Държавната помощ е важен фактор при подкрепата на микрокредитите. Регламентът на 
ЕС относно de minimis за задължения за уведомление може да създаде проблеми по 
отношение на финансовата подкрепа за микрокредитите, като, съгласно Регламента, 
държавна финансова подкрепа в размер на по-малко от 200 000 евро за период от 3 
финансови години в полза на определено дружество, не представлява държавна помощ. 
Това правило се отнася за всички държавни-членки, без каквото и да е разграничение, 
независимо че условията, в частност, по отношение на малките предприятия и 
самонаетите, се различават значително. Поради това следва да бъде извършено 
разграничение на лимитите на de minimis между държавите-членки.

За предприятия, които осъществяват дейност в земеделския сектор, общата de minimis
помощ, предоставена на едно предприятие, не може да надхвърля 7 500 евро в рамките 
на три години. Този сектор обаче формира добър дял от евентуалния пазар за 
микрокредити и не следва да бъде дискриминиран. Освен това, много земеделци, които  
ръководят дребни стопански дейности в земеделски сектор, нямат достъп до субсидии, 
като обичайно е необходим минимален размер (от площта и т.н.), за да могат да се
възползват от тях. Това дискриминиране на земеделския сектор в регламента относно 
de minimis следва да бъде преразгледано.

В заключение, има доказателства, че процедурата относно допускането от Комисията 
на методология за възползване от изключението за гаранционни схеми, е 
продължителна и сложна. Тя следва да бъде анализирана, ако има място за опростяване 
по отношение на приемането на помощта като „прозрачна”, когато се предоставя по 
гаранционна схема.
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