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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující doporučení Komisi o Evropské iniciativě pro rozvoj mikroúvěru na podporu 
růstu a zaměstnanosti
(2008/2122(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. listopadu 2007 o evropské iniciativě pro rozvoj 
mikroúvěru na podporu růstu a zaměstnanosti (KOM(2007)0708),

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. července 2007 o politice finančních služeb (2005–
2010) – bílá kniha1, a zejména na článek 35 tohoto usnesení,

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici velmi malých, malých 
a středních podniků2,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. července 2005 „Společné akce pro růst 
a zaměstnanost: Lisabonský program Společenství“ (KOM(2005)0330),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. července 2005 „Politika soudržnosti pro podporu 
růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství, 2007–2013“ 
(KOM(2005)0299),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2007 „Členské státy a regiony provádějí 
Lisabonskou strategii pro růst a zaměstnanost prostřednictvím politiky soudržnosti EU 
na období 2007–2013“ (KOM(2007)0798),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2007 „Návrh lisabonského programu 
Společenství 2008–2010“ (KOM(2007)0804),

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 
2006, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–
2013)3,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. června 2008 „Zelenou malým a středním 
podnikům - Small Business Act pro Evropu“ (KOM(2008)0394),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 
o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění)4

a na návrh Komise ze dne 1. října 2008 týkající se směrnice Evropského parlamentu 
a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o banky přidružené 
k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu 
a krizové řízení (KOM(2008)0602),

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2007)0338.
2 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.
3 Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 15.
4 Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.



PE414.375v01-00 4/14 PR\748310CS.doc

CS

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 
o předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz a financování 
terorizmu1,

– s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití 
článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis2,

– s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití 
článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví 
zemědělských produktů3,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb4,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky 
a služby5,

– s ohledem na své písemné prohlášení ze dne 14. ledna 2008 o mikroúvěrech (0002/2008),

– s ohledem na čl. 192 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na články 39 a 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Rozpočtového 
výboru, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, Výboru pro průmysl, výzkum 
a energetiku a Výboru pro právní záležitosti (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že Komise považuje úvěr v hodnotě maximálně 25 000 eur poskytnutý 
velmi malým podnikům, jak jsou definovány v doporučení ze dne 6. května 2003 
týkajícím se definice velmi malých, malých a středních podniků (podnik s méně než 
10 zaměstnanci, jehož roční obrat anebo roční bilanční suma nepřesahuje 2 miliony eur), 
za mikroúvěr,

B. vzhledem k tomu, že ztížený přístup k vhodným formám financování se často uvádí jako 
hlavní překážka v podnikání a že v EU existuje významná potenciální poptávka 
po mikroúvěrech, která není v současné době uspokojena,

C. vzhledem k tomu, že Komise nereagovala dostatečně na předchozí žádost Parlamentu 
uvedenou v jeho usnesení ze dne 11. července 2007, která se týkala vypracování akčního 
plánu mikrofinancování, koordinace různých politických opatření a co nejlepšího využití 
osvědčené praxe v rámci EU i mimo Unii,

                                               
1 Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.
2 Úř. věst. L 379, 28.12.2006, s. 5.
3 Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 35.
4 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.
5 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.
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D. vzhledem k tomu, že se mikroúvěr od obyčejného úvěru, včetně úvěrů poskytovaných 
malým a středním podnikům, v několika ohledech liší a že podniky žádající o obyčejný 
úvěr se zpravidla obracejí na tradiční banky,

E. vzhledem k tomu, že poskytnutí mikroúvěru s sebou v důsledku malého rozsahu úvěru, 
chybějícího či nedostatečného zajištění a vysokých nákladů na zpracování úvěru přináší 
vyšší provozní náklady,

F. vzhledem k tomu, že se oblast poskytování mikroúvěrů vyznačuje zcela novými 
a subjektivními prvky, jako jsou požadavky na alternativní či nulové zajištění a netradiční 
posouzení úvěrové bonity, a že tyto úvěry jsou často poskytovány nikoli jen za účelem 
vytváření zisku, ale také za účelem prohloubení soudržnosti, tím, že se snaží o (opětovné) 
začlenění znevýhodněných osob do společnosti,

G. vzhledem k tomu, že mikroúvěry jsou a priori malého rozsahu, možnost jejich „recyklace“ 
(poskytnutí dalšího takového úvěru po jeho splacení) však vzhledem k obecně krátké době 
splatnosti zvyšuje jejich účinek,

H. vzhledem k tomu, že mikroúvěry může poskytovat celá škála subjektů, jako jsou 
např. poskytovatelé neformálních finančních služeb, organizace vlastněné jejich členy, 
nevládní organizace a spořitelny či obchodní banky, a vzhledem k tomu, že spolupráce 
mezi nebankovními mikrofinančními institucemi a obchodními bankami může být 
přínosem,

I. vzhledem k tomu, že se v důsledku současné finanční krize ukázaly nevýhody složitých 
finančních produktů a zároveň byl prokázán význam institucí, které svou činnost zaměřují 
na místní rozvoj,

J. vzhledem k nutnosti podporovat podnikání,

K. vzhledem k tomu, že stanovení horní hranice úrokových sazeb může odrazovat 
půjčovatele od poskytování mikroúvěrů, pokud by jim tato omezení znemožňovala pokrýt 
náklady spojené s poskytnutím úvěru,

L. vzhledem k tomu, že podpora mikroúvěrů by měla hrát v přehodnocené Lisabonské 
strategii základní úlohu,

M. vzhledem k tomu, že v centru evropské iniciativy týkající se mikroúvěrů by měly být 
znevýhodněné osoby, jako např. (dlouhodobě) nezaměstnaní, osoby závislé na sociálních 
dávkách, přistěhovalci, etnické menšiny, např. společenství Romů, lidé zapojení 
do neformální ekonomiky nebo žijící ve znevýhodněných venkovských oblastech a ženy, 
které chtějí založit velmi malý podnik,

N. vzhledem k tomu, že i přes nutnost co největšího zapojení soukromého sektoru je 
nezbytné, aby se v oblasti poskytování mikroúvěrů angažoval i veřejný sektor,

O. vzhledem k tomu, že existuje několik iniciativ EU, které obsahují prvky podpory 
mikroúvěrů, a že by bylo vhodné úsilí v této oblasti co nejvíce koncentrovat,
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P. vzhledem k tomu, že je velmi důležité, aby se zakladatelům velmi malých podniků dostalo 
podpory jejich podnikání, a že subjekty, kterým je poskytován mikroúvěr, by měly 
povinně projít školením,

Q. vzhledem k tomu, že by poskytování mikroúvěrů bylo snazší, pokud by byl zajištěn 
přístup k údajům o předchozích úvěrech případných zájemců o mikroúvěr,

R. vzhledem k tomu, že je třeba podporovat hledání a výměnu osvědčených postupů v oblasti 
mikroúvěrů, např. pokud jde o nové metody jejich poskytování a zajištění a o snižování 
rizika mikroúvěrů a o to, v jakém měřítku a v případě jakých skupin tyto metody 
v kontextu EU fungují,

S. vzhledem k tomu, že aby bylo možné zabránit zneužití, je nutné se zabývat úlohou 
zprostředkovatelů,

T. vzhledem k tomu, že je potřeba vytvořit rámec EU pro nebankovní mikrofinanční 
instituce,

U. vzhledem k tomu, že by lidem bez trvalé adresy a osobních dokumentů nemělo být 
na základě právních předpisů zaměřených proti praní špinavých peněz a proti terorizmu 
bráněno v získání mikroúvěru,

V. vzhledem k tomu, že je potřeba upravit předpisy EU týkající se hospodářské soutěže 
s cílem omezit překážky bránící poskytování mikroúvěrů,

W. vzhledem k tomu, že pravidla EU týkající se zadávání veřejných zakázek by měla být 
nápomocna subjektům, kterým je poskytován mikroúvěr,

1. žádá Komisi, aby na základě článku 44, čl. 47 odst. 2 nebo článku 95 Smlouvy o ES 
předložila Parlamentu legislativní návrh či návrhy týkající se záležitostí, o nichž 
pojednávají podrobná doporučení uvedená níže;

2. potvrzuje, že doporučení jsou v souladu se zásadou subsidiarity a základními právy 
občanů;

3. domnívá se, že případné finanční dopady požadovaného návrhu nebo návrhů by měly být 
hrazeny z výdajů rozpočtu EU;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a k němu přiložená podrobná 
doporučení Komisi, Radě a vládám a parlamentům členských států.
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PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ: PODROBNÁ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE 
OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

1. Doporučení č. 1 týkající se zvyšování informovanosti občanů o mikroúvěrech

Evropský parlament se domnívá, že legislativní opatření, které je třeba přijmout, 
by mělo být zaměřeno na regulaci následujících oblastí.

a) Komise by měla zajistit zavedení pojmu mikroúvěr do příslušných statistik 
a právních předpisů týkajících se finančních institucí. Statistiky týkající se 
mikroúvěrů by měly přihlížet k údajům o HDP na osobu v členských státech 
a rozlišovat mezi osobami samostatně výdělečně činnými nebo rodinnými podniky 
a podniky s jinými zaměstnanci než jsou rodinní příslušníci, aby bylo možné zajistit 
pozitivní diskriminaci ve prospěch OSVČ a rodinných podniků.

b) Komise by měla vypracovat komunikační strategii s cílem propagovat vlastní 
podnikání jako alternativu zaměstnaneckého poměru, a zejména jako způsob, 
jak se vyhnout nezaměstnanosti v případě znevýhodněných cílových skupin.

c) Komise by měla vyzvat členské státy, aby uplatňovaly daňové pobídky podporující 
zapojení soukromého sektoru do oblasti poskytování mikroúvěrů.

d) Komise by měla vybídnout členské státy, aby omezily zavedení horní hranice 
úrokových sazeb v případě spotřebitelských úvěrů.

e) Komise by měla požádat členské státy, aby v rámci výroční zprávy o svých 
programech reforem v souvislosti s integrovanými hlavními směry pro růst 
a zaměstnanost, které jsou součástí přehodnocené Lisabonské strategie, provedly 
specifickou analýzu a předložily zprávu o své činnosti a výsledcích, pokud jde 
o mikroúvěry. Komise by se měla explicitně zabývat otázkou mikroúvěrů 
v každoroční zprávě o pokroku EU.

2. Doporučení č. 2 týkající se financování EU

Evropský parlament se domnívá, že legislativní opatření, které je třeba přijmout, 
by mělo být zaměřeno na regulaci následujících oblastí.

a) (Spolu)financování následujících projektů by mělo být podmíněno jejich 
zaměřením na podporu dostupnosti mikroúvěrů pro znevýhodněné cílové 
skupiny, jak je definují členské státy v rámci své jurisdikce (např. jako je 
společenství Romů, přistěhovalci, lidé žijící ve znevýhodněných venkovských 
oblastech a ženy);

i) poskytování záruk poskytovatelům mikroúvěrů;

ii) poskytování služeb na podporu podnikání coby dalších služeb subjektům, 
kterým je poskytován mikroúvěr, ať už ze stany poskytovatelů mikroúvěrů 
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nebo třetí stranou; tyto služby musejí zahrnovat povinné cílené školení 
pro subjekty, kterým je poskytován mikroúvěr, jehož výsledky bude možné 
hodnotit;

iii) hledání a výměna osvědčených postupů v operační oblasti, např. pokud jde 
o požadavky na alternativní zajištění úvěru, netradiční metody posouzení 
úvěrové bonity, bodový systém a úlohu zprostředkovatelů a

iv) vytvoření celounijní databáze, která by obsahovala pozitivní i negativní údaje 
o předchozích úvěrech subjektů, které se ucházejí o poskytnutí mikroúvěru.

b) Aby nedocházelo k duplicitní práci, měla by Komise

i) jmenovat jeden koordinační subjekt, v jehož rámci by se shromáždila veškerá 
činnost EU spojená s financováním, která se týká mikroúvěrů, a

ii) (spolu)financovat projekty, pouze po ukončení plateb sociálních dávek 
ze systémů sociálního zabezpečení nebo pokud budou tyto dávky vypláceny 
po poskytnutí mikroúvěru jen krátkou dobu.

3. Doporučení č. 3 týkající se harmonizovaného rámce EU pro nebankovní 
mikrofinanční instituce
Evropský parlament se domnívá, že legislativní opatření, které je třeba přijmout, 
by mělo být zaměřeno na regulaci následujících oblastí.

Komise by měla navrhnout právní předpis, na jehož základě by vznikl celounijní rámec 
pro nebankovní mikrofinanční instituce. Tento rámec by měl zahrnovat následující 
prvky:

a) jasnou definici poskytovatelů mikroúvěrů za předpokladu, že nepřijímají vklady, 
a proto podle směrnice o kapitálových požadavcích nepředstavují finanční instituci;

b) schopnost provozovat pouze činnost spojenou s poskytováním úvěrů;

c) schopnost dalšího půjčování vypůjčených finančních prostředků a

d) harmonizovaná pravidla založená na riziku, pokud jde o poskytnutí povolení, 
registraci, vykazování a pečlivý dohled.

4. Doporučení č. 4 týkající se finančních právních předpisů zaměřených proti praní 
špinavých peněz a proti terorizmu

Evropský parlament se domnívá, že legislativní opatření, které je třeba přijmout, 
by mělo být zaměřeno na regulaci následujících oblastí.

Komise by při přehodnocování směrnice 2005/60/ES měla zajistit, aby ustanovení této 
směrnice nebyla pro osoby bez trvalé adresy a osobních dokumentů překážkou, která 
by jim bránila získat mikroúvěr, a to tím, že povolí zvláštní výjimku z ustanovení 
týkajících se prověřování zákazníků.
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5. Doporučení č. 5 týkající se pravidel hospodářské soutěže

Evropský parlament se domnívá, že legislativní opatření, které je třeba přijmout, 
by mělo být zaměřeno na regulaci následujících oblastí.

 a) Komise by při přehodnocování pravidel týkající se podpory de minimis měla 
zajistit:

i)
odlišení limitů de minimis mezi členskými státy, pokud jde o finanční podporu 

pro poskytovatele mikroúvěrů
ii)
zrušení diskriminace podpory de minimis poskytnuté podniku v oblasti 

zemědělství, pokud je tato pomoc poskytována v souvislosti s mikroúvěrem,
a

iii) snížení administrativní zátěže, pokud je pomoc poskytována v souvislosti 
s mikroúvěrem.

 b) Komise by měla v právním předpise stanovit, aby byla úloha nebankovních 
mikrofinančních institucí a příp. veřejná podpora, kterou tyto instituce dostávají, 
v souladu s předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže.

 c) Komise by měla zavést pravidla, která by v rámci zadávání veřejných zakázek 
umožnila preferenční zacházení se zbožím a službami poskytovanými osobami, jimž 
by poskytnut mikroúvěr.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Poskytování mikroúvěrů má svůj původ v jižní Asii a Latinské Americe, kde byly první 
iniciativy zaměřené na poskytování mikroúvěrů zahájeny v polovině 70. let. Nejznámější 
projekt v oblasti poskytování mikroúvěrů představuje banka Grameen Bank v Bangladéši 
založená v roce 1976 prof. Muhammadem Yunusem. Obchodní model Grameen Bank, který 
je v současnosti největší mikrofinanční institucí s více než 6 miliony půjčovatelů, posloužil 
mnoha dalším mikrofinančním institucím. Prof. Yunus získal spolu s Grameen Bank v roce 
2006 Nobelovu cenu míru.

Úspěch poskytování mikroúvěrů při zmírňování chudoby v rozvojových zemích nebyl zatím 
v kontextu EU využit. Přes řadu veřejných i soukromých iniciativ, které se snaží o propagaci 
tohoto způsobu financování v Evropě, zde stále chybí komplexní přístup a mezera na trhu 
přetrvává i nadále. Vše nasvědčuje tomu, že poptávka po mikroúvěrech bude mezi lidmi, kteří 
nemohou získat půjčky v tradičním bankovním sektoru, značná.

Úspěch evropské iniciativy v oblasti poskytování mikroúvěrů by mohl být významným 
přínosem k dosažení cílů přepracované Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost 
a k vytvoření inovativního, tvůrčího a dynamického evropského hospodářství. Malé podniky 
přestavují významný zdroj růstu, vytváření pracovních míst, podnikatelských schopností, 
inovací a soudržnosti v rámci EU. Mikroúvěry mohou podpořit zejména jednu ze čtyř priorit 
Lisabonské strategie, totiž uvolnění podnikatelského potenciálu, tím, že prostřednictvím 
samostatného podnikání napomohou sociální a hospodářské (re)integraci jednotlivců.
Lisabonskou strategii bude možné považovat za úspěšnou ve skutečnosti pouze tehdy, pokud 
se podaří podstatně zvýšit úroveň zaměstnanosti.

(Termín „mikrofinance“ zahrnuje také další finanční služby malého rozsahu, jako např. 
mikropojišťovnictví, základní běžné účty a spořitelní účty. Zpráva o mikroúvěrech se těmito 
pojmy nezabývá.)

Sdělení Komise

Komise definuje mikroúvěr jako půjčku v hodnotě maximálně 25 000 eur poskytnutou velmi 
malým podnikům (tj. podnikům s méně než 10 zaměstnanci, jejichž roční obrat anebo roční 
bilanční suma nepřesahuje 2 miliony eur).

Sdělení Komise „Evropská iniciativa pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu 
a zaměstnanosti“ zveřejněné v listopadu 2007 vyzývá členské státy, aby vhodným způsobem 
pozměnily vnitrostátní institucionální, právní a obchodní rámec, aby bylo možné vytvořit 
vhodnější prostředí pro rozvoj mikroúvěrů. Kromě toho byla zahájena nová iniciativa 
na úrovni EU – JASMINE, která se zaměřuje na podporu rozvoje nebankovních 
mikrofinančních institucí v členských státech. Přestože jsou základní součásti této iniciativy
slibné, jejich nevýhoda spočívá v tom, že tato oblast je z velké části ponechána v rukou 
členských států, místo aby byl vytvořen skutečně evropský rámec.
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Cílové skupiny

Zpravodaj se domnívá, že výsledek evropské iniciativy v oblasti poskytování mikroúvěrů 
by měl být inovativní a měl by se zaměřovat na cílové skupiny, kterým se dosud nedostalo 
patřičné pozornosti. Vzhledem k tomu, že existuje řada iniciativ zaměřených na MSP, které 
spadají do kategorie „malé“ a „střední“ podniky, a že tyto cílové skupiny se zpravidla obracejí 
na tradiční banky, měla by se evropská iniciativa pro rozvoj mikroúvěrů zaměřovat spíše 
na znevýhodněné osoby, které chtějí založit mikropodnik, jako např. na (dlouhodobě) 
nezaměstnané, osoby závislé na sociálních dávkách, přistěhovalce, etnické menšiny, osoby 
zapojené do neformální ekonomiky či žijící v znevýhodněných venkovských oblastech 
a na ženy. Je proto nutné vzít v úvahu, že cílové skupiny v členských státech jsou velmi 
rozdílné, a proto se od sebe v mnohém liší.

Je nutné zabývat se otázkou, kdo by měl být prostředníkem mezi osobou žádající o úvěr 
a poskytovatelem úvěru. Mělo by se uvažovat o tom, že by jako prostředník mohla sloužit 
osoba ze samotné cílové skupiny. Na jedné straně by toto řešení mohlo být účinné z toho 
důvodu, že členové cílové skupiny by mohli mít větší důvěru v někoho, kdo je jedním z nich, 
než v osobu stojící mimo skupinu. Na druhé straně nemusí být systém úvěrů poskytovaných 
v rámci skupiny pro určité skupiny ideální, protože může podporovat vládu již existující vyšší 
třídy uvnitř takové skupiny.

Specifické vlastnosti mikroúvěrů

Zástupci tradičního bankovního sektoru se domnívají, že poskytování půjček cílové skupině, 
na níž jsou mikroúvěry zaměřeny, jak je uvedeno výše, je riskantní a nákladné. Obchodní 
banky argumentují tím, že musejí čelit nepřijatelně vysokému riziku nesplácení úvěrů 
a nízkému zisku. V důsledku toho tyto banky nemají zájem o určitou část zákazníků, kteří 
se tak stávají osobami, kterým nelze bankovní služby poskytnout.

To znamená, že se poskytování mikroúvěrů od poskytování tradičních bankovních služeb liší.
Jeho součástí jsou zcela nové a subjektivní prvky, jako jsou požadavky na alternativní 
či nulové zajištění úvěru a netradiční posouzení úvěrové bonity. V mnoha případech 
se mikroúvěry poskytují nikoli jen z ekonomických důvodů a za účelem vytváření zisku, 
ale také z důvodu zajištění soudržnosti, tím, že se snaží o (opětovné) začlenění 
znevýhodněných osob do společnosti.

Poskytnutí mikroúvěru s sebou v důsledku malého rozsahu úvěru, chybějícího 
či nedostatečného zajištění a vysokých nákladů na zpracování úvěru nese vysoké provozní 
náklady, jelikož je často obtížné klienty fyzicky zastihnout a existuje u nich nutnost 
poskytování rozsáhlých služeb na podporu podnikání a poradenství; tyto charakteristické 
prvky obvykle vyžadují širokou a drahou síť osob blízkých cílové skupině.

Přestože je poskytování mikroúvěrů nerentabilní, má jeho podpora z ekonomického hlediska 
smysl, protože obecně je finanční podpora samostatného podnikání nižší než náklady 
na dávky v nezaměstnanosti, alespoň ze střednědobého a dlouhodobého pohledu.

Možné součásti evropské iniciativy týkající se mikroúvěrů

Zviditelnění problematiky mikroúvěrů
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Aby se problematice mikroúvěrů dostalo na úrovni EU potřebného zviditelnění, které 
by napomohlo jejímu rozvoji, je nutné zavést samostatnou kategorii ve statistice a v oblasti 
regulace bankovního sektoru. Je nutné se tázat, zda je vhodná jednotná definice mikroúvěru, 
která se vztahuje na všechny členské státy a kterou používá Komise. HDP na osobu 
se v jednotlivých členských státech významně liší. Půjčka o stejné nominální hodnotě je proto 
v různých regionech nazírána odlišně.

Mikroúvěry by se měly podporovat také pomocí daňových pobídek a zrušení horní hranice 
úrokových sazeb. Důvodem horní hranice úrokových sazeb je ochrana vypůjčovatelů 
před neúměrně vysokou cenou půjček. Horní hranice úrokových sazeb však může vést 
k tomu, že půjčovatelé nebudou schopni pokrýt náklady spojené s poskytováním půjček a lidé 
si budou peníze půjčovat od lichvářů, kteří si účtují ještě vyšší úrokové sazby. Mnoho 
profesionálů zapojených do poskytování mikroúvěrů tvrdí, že problémem spojeným 
s mikroúvěry na straně vypůjčovatelů není cena půjček, ale přístup k nim. Jelikož se v případě 
mikroúvěrů jedná o malé částky s krátkou dobou splatnosti, jsou jednotlivé splátky nízké, a to 
i přes úrokové sazby, které se na první pohled zdají být neúměrně vysoké. Horní hranice 
úrokových sazeb by se proto měla používat pouze v případech spotřebních úvěrů.

Financování ze strany EU
S výjimkou iniciativy JASMINE mají iniciativy EU, jejichž cílem je podpora poskytování 
mikroúvěrů, širší možnost použití než jen na mikroúvěry, což je v rozporu s cílem 
specifického zaměření na podporu znevýhodněných osob, kterým je poskytování mikroúvěrů.
Mnohostrannost iniciativ a jejich administrativní složitost navíc způsobuje, že je nelze využít 
v případě malých projektů. Bylo by vhodné zjednodušit iniciativy EU a pečlivěji rozlišovat 
mezi specifickými cílovými skupinami.

Aby bylo možné podporovat poskytování mikroúvěrů znevýhodněným cílovým skupinám, 
mělo by být financování ze strany EU poskytováno pod podmínkou, že budou podporovány 
osoby patřící do těchto cílových skupin, a to v následujících oblastech:

- nepřímá podpora poskytnutím záruk, jelikož to představuje stimul pro poskytování další 
soukromé podpory;

- úhrada nákladů na poskytování služeb na podporu podnikání, pokud je poskytuje samotná 
mikrofinanční instituce nebo jiné organizace. Zásadní význam má přístup ke službám 
na podporu podnikání (jako např. instruktáže, školení, poradenství, finanční vzdělávání, 
poradenské telefonní linky, skupiny mikropodnikatelů), který by měli mít zakladatelé 
mikropodniků patřící do znevýhodněné cílové skupiny;

- hledání a výměna osvědčených postupů, např. pokud jde o zcela nové metody poskytování 
a zajištění mikroúvěrů a snižování rizika spojeného s jejich poskytováním 
(např. požadavky na alternativní zajištění, netradiční způsoby hodnocení úvěrové bonity 
a bodové systémy). Bylo by potřeba zjistit, do jaké míry jsou tyto metody vhodné 
v kontextu EU a pro jednotlivé cílové skupiny. Je nutné podporovat rozsáhlou výměnu 
osvědčených postupů a zkušeností (jednotlivých zemí a regionů uvnitř i mimo EU).

Regulace poskytovatelů mikroúvěrů
Zdá se, že pokud jde o poskytování mikroúvěrů ze strany licencovaných finančních institucí, 
směrnice o kapitálových požadavcích neklade žádné přímé překážky. Tradiční banky však 
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a priori nemají zájem poskytovat své služby lidem, kteří nesplňují jejich kritéria, a proto 
se zdá, že nebankovní mikrofinanční instituce tak mají lepší možnost obhospodařovat tuto 
cílovou skupinu. Bylo by však vhodné zajistit, aby se ve směrnici o kapitálových požadavcích 
zacházelo s mikroúvěry, které jsou na základě předchozích zkušeností považovány za méně 
riskantní (dle zkušeností řady poskytovatelů mikroúvěrů je zřejmé, že míra splácení úvěrů je 
obecně mimořádně vysoká), lépe. K širšímu uznání mikroúvěrů by také přispělo zavedení 
termínu „mikroúvěr“ do směrnice o kapitálových požadavcích.

Kromě toho jsou některé překážky nepřímo důsledkem určitých aspektů směrnice 
o kapitálových požadavcích a toho, že se tato směrnice zakládá na zásadě minimální 
harmonizace. Především mohou podle této směrnice přijímat vklady či jiné návratné peněžní 
prostředky od veřejnosti pouze finanční instituce. Administrativní zátěž je v případě 
finančních institucí vysoká, což vede nebankovní poskytovatele mikroúvěrů k tomu, 
aby srovnávali výhody bankovní licence (a tím k přístupu k poměrně levnému financování 
prostřednictvím vkladů) s nevýhodami povinné regulace. Ještě důležitější je, že některé 
členské státy ve svých vnitrostátních právních předpisech zpřísnily ustanovení směrnice 
o kapitálových požadavcích a omezily téměř veškerou činnost spojenou s poskytováním 
půjček na licencované banky. V několika členských státech je rovněž omezeno další přímé 
půjčování finančních prostředků vypůjčených od bank subjektům, které se ucházejí 
o poskytnutí mikroúvěru. Tyto požadavky představují překážku poskytování mikroúvěrů 
prostřednictvím nebankovních mikrofinančních institucí.

Aby bylo možné vytvořit nebankovní mikrofinanční instituce, zpravodaj podporuje vytvoření 
komplexního harmonizovaného rámce EU pro nebankovní mikrofinanční instituce. Tento 
harmonizovaný rámec by však neměl vést k tomu, aby se stávající poskytovatelé mikroúvěrů 
museli vzdát svého jedinečného charakteru. V rámci tohoto sektoru se v jednotlivých 
členských státech vytvořily různé modely, které se přizpůsobují příslušnému právnímu, 
hospodářskému a sociálnímu prostředí. Mimoto je nutné zajistit, aby mezi těmito institucemi 
a licencovanými bankami nedošlo ke vzniku nekalé soutěže.

Právní předpisy zaměřené proti praní špinavých peněz a terorizmu
Podle ustanovení směrnice 2005/60/ES lze osobám bez trvalé adresy či osobních dokumentů 
znemožnit přístup k půjčkám. Těmto osobám by však nemělo být bráněno, aby získaly 
mikroúvěr. Vzhledem k nízkému objemu mikroúvěrů nepovedou specifické výjimky 
k podkopání cílů této směrnice.

Státní podpora / předpis týkající se podpory de minimis
Státní podpora je při podpoře poskytování mikroúvěrů důležitým faktorem.
Právní předpis EU týkající se podpory de minimis o oznamovací povinnosti může 
představovat problém z hlediska finanční podpory mikroúvěrů, jelikož státní finanční podpora 
nižší než 200 000 EUR poskytnutá určité společnosti na dobu 3 účetních období 
nepředstavuje podle tohoto předpisu státní podporu.
Toto pravidlo platí pro všechny členské státy bez rozdílu, ačkoli se podmínky, především 
pokud jde o malé podniky a OSVČ, výrazně liší. Proto je nutné zvážit možnost rozlišení 
hranice podpory de minimis mezi jednotlivými členských státy.
V případě podniků působících v zemědělství nepřesáhne celková podpora de minimis 
poskytnutá jednomu podniku 7 500 EUR za tři roky. Toto odvětví však představuje značnou 
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část potenciálního trhu s mikroúvěry a nemělo by být diskriminováno. Drobní zemědělci, 
kteří mají malé zemědělské firmy, kromě toho nemají přístup k dotacím, jelikož pro to, 
aby mohli tyto dotace využít, je obvykle zapotřebí, aby měla orná půda apod. určitou 
minimální velikost. Je nutné přehodnotit diskriminaci zemědělství v předpise týkajícím se 
podpory de minimis.
A konečně existují důkazy o tom, že postup, v jehož rámci by Komise povolila metodologii, 
která by umožnila využít výjimku ze systému záruk, je zdlouhavý a komplikovaný. Je potřeba 
zjistit, zda existuje možnost zjednodušení, pokud jde o umožnění „transparentnosti“ pomoci, 
která je poskytována v rámci systému záruk.
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