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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την 
προώθηση της μικροπίστωσης με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης
(2008/2122(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με μια 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της μικροπίστωσης με σκοπό τη στήριξη της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης (COM(2007)0708),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την πολιτική για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2005-2010) – Λευκή Βίβλος1, και ιδίως την παράγραφο 
35,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ης Ιουλίου 2005 σχετικά με τις 
κοινές δράσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση: το κοινοτικό πρόγραμμα της 
Λισαβόνας (COM(2005)0330),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την 
πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: Στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας, 2007-2013 (COM(2005)0299),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2007: Τα κράτη μέλη 
και οι περιφέρειες υλοποιούν τη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση μέσω της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, 2007-2013 (COM(2007)0798),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2007 - Πρόταση για 
ένα κοινοτικό πρόγραμμα της Λισαβόνας για την περίοδο 2008 – 2010
(COM(2007)0804),

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007 - 2013)3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 2008 - «Προτεραιότητα 
στις μικρές επιχειρήσεις»: Ένας νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης 
(COM(2008)0394),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

                                               
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0338.
2  ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.
3 ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 15.
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Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)1 και την πρόταση της Επιτροπής 
της 1ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με μια οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά 
τράπεζες συνδεδεμένες με κεντρικούς οργανισμούς, ορισμένα στοιχεία των ιδίων 
κεφαλαίων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις εποπτικές ρυθμίσεις και τη 
διαχείριση κρίσεων (COM(2008)0602),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου
2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1535/2007 της Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου
2007 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/17/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών6,

– έχοντας υπόψη τη γραπτή διακήρυξή του της 14ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τις 
μικροπιστώσεις (0002/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 192, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 39 και 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτρoπής Προϋπολογισμών, της Επιτρoπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
και της Επιτρoπής Νομικών Θεμάτων (A6-0000/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θεωρεί μικροπίστωση τη χορήγηση δανείου ύψους

                                               
1 ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.
2 ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15.
3 ΕΕ L 379 της 28.12.2006, σ. 5.
4 ΕΕ L 337 της 21.12.2007, σ. 35.
5 ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1.
6  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.
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25.000 EUR ή λιγότερο σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στη σύστασή της 6ης

Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(μια επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια EUR),

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυσκολία πρόσβασης στις κατάλληλες μορφές
χρηματοδότησης αναφέρεται συχνά ως πολύ σοβαρό εμπόδιο για την
επιχειρηματικότητα, καθώς και ότι στην ΕΕ υπάρχει σημαντική εν δυνάμει ζήτηση για 
μικροπιστώσεις, η οποία αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε
προηγούμενο αίτημα του Κοινοβουλίου το οποίο κατατέθηκε στο ψήφισμά του της 11ης

Ιουλίου 2007, προκειμένου να καταρτίσει σχέδιο δράσης για τη μικροχρηματοδότηση, να 
συντονίσει τα διάφορα μέτρα της σχετικής πολιτικής και να κάνει την καλύτερη δυνατή 
χρήση των βέλτιστων πρακτικών εντός και εκτός Ευρώπης,

Δ λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα χαρακτηριστικά διαχωρίζουν τις μικροπιστώσεις από 
τις κανονικές πιστώσεις, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων για μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, καθώς και ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν κανονικές πιστώσεις 
εξυπηρετούνται γενικώς από τις παραδοσιακές τράπεζες,

Ε λαμβάνοντας υπόψη ότι η χορήγηση μικροπίστωσης συνεπάγεται υψηλότερο λειτουργικό 
κόστος, εξαιτίας του μικρού μεγέθους του δανείου, της έλλειψης (επαρκών) εγγυήσεων
και του υψηλού κόστους διαχείρισης,

ΣΤ λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της μικροπίστωσης εμφανίζει καινοτόμα και 
υποκειμενικά στοιχεία, όπως είναι οι εναλλακτικές ή οι μη εμπράγματες εγγυήσεις και η 
μη παραδοσιακή αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, ενώ οι μικροπιστώσεις 
χορηγούνται συχνά όχι μόνο για οικονομικούς λόγους αλλά και για λόγους συνοχής, 
καθώς επιχειρείται η κοινωνική (επαν-)ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων,

Ζ λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικροπιστώσεις είναι εξ ορισμού μικρά ποσά, αλλά χάρη στη
δυνατότητα «ανακύκλωσής» τους (εκ νέου χορήγηση ενός τέτοιου δανείου μετά την 
αποπληρωμή του) λόγω της εν γένει σύντομης λήξης τους πολλαπλασιάζονται οι 
επιπτώσεις τους,

Η λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι πάροχοι μπορούν να χορηγούν μικροπιστώσεις, όπως
είναι οι άτυποι πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρύματα τα οποία ανήκουν στα 
μέλη τους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ταμιευτήρια και εμπορικές τράπεζες, καθώς και 
ότι η συνεργασία μεταξύ των μη τραπεζικών μικροπιστωτικών ιδρυμάτων (ΜΠΙ) και των 
εμπορικών τραπεζών θα μπορούσε να αποδειχθεί επωφελής,

Θ λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση καταδεικνύει τα
μειονεκτήματα των σύνθετων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και, την ίδια στιγμή,
τονίζει τη σημασία των ιδρυμάτων τα οποία επικεντρώνουν την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας,    

λαμβάνοντας υπόψη την προαγωγή της επιχειρηματικότητας,
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λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή ανώτατων ορίων στους τόκους μπορεί να αποτρέψει
τους δανειοδότες να χορηγούν μικροπιστώσεις σε περίπτωση που ανάλογοι περιορισμοί 
δεν τους επιτρέπουν να καλύπτουν το επιχειρηματικό κόστος δανεισμού,

λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη της μικροπίστωσης πρέπει να διαδραματίζει πρωτεύοντα 
ρόλο στην αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας, 

Ι λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μειονεκτούντα άτομα, όπως είναι οι (μακροχρόνια) άνεργοι, 
τα άτομα που εξαρτώνται από τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας, τους μετανάστες, τις
εθνοτικές μειονότητες, όπως είναι η κοινότητα των Ρομά, τα άτομα που 
δραστηριοποιούνται στην παραοικονομία ή ζουν σε φτωχές αγροτικές περιοχές και οι 
γυναίκες, που επιθυμούν να ιδρύσουν μια πολύ μικρή επιχείρηση θα πρέπει να 
αποτελέσουν αντικείμενο μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη μικροπίστωση,

ΙΑ λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που πρέπει να διασφαλίζεται στο μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό η συμμετοχή ιδιωτών, είναι απαραίτητη η δημόσια παρέμβαση στον τομέα της 
μικροπίστωσης, 

ΙΒ λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές πρωτοβουλίες της ΕΕ περιέχουν στοιχεία στήριξης προς 
τη μικροπίστωση, καθώς και ότι μια πιο στοχευμένη προσέγγιση θα ήταν επωφελής,

ΙΓ λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καθοριστικής σημασίας η πρόσβαση των ιδρυτών πολύ 
μικρών επιχειρήσεων στη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και ότι η 
κατάρτιση θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική για τους δανειολήπτες μικροπιστώσεων,

ΙΔ λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στα πιστωτικά δεδομένα των εν δυνάμει 
δανειοληπτών θα διευκολύνουν τη χορήγηση μικροπιστώσεων,

ΙΕ λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να προαχθούν η έρευνα και η ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών στον τομέα των μικροπιστώσεων, π.χ. όσον αφορά τις καινοτόμες τεχνικές 
για τη χορήγηση, τη διασφάλιση και την άμβλυνση του κινδύνου των μικροπιστώσεων, 
καθώς και το κατά πόσον λειτουργούν τέτοιου είδους προσεγγίσεις στο πλαίσιο της ΕΕ 
και με ποιες ομάδες στόχους,

ΙΣΤ λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των ενδιαμέσων πρέπει να διερευνάται με στόχο την 
πρόληψη καταχρηστικών πρακτικών,

ΙΖ λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να θεσπιστεί κοινοτικό πλαίσιο για τα μη τραπεζικά
ΜΠΙ,

ΙΗ λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα τα οποία δεν διαθέτουν μόνιμη διεύθυνση κατοικίας ή 
έγγραφα προσωπικής ταυτοποίησης δεν θα πρέπει να αποκλείονται από τη λήψη
μικροπίστωσης εξαιτίας της νομοθεσίας περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της τρομοκρατίας,

ΙΘ λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ θα πρέπει να προσαρμοστούν 
με στόχο τη μείωση των εμποδίων για τη χορήγηση μικροπιστώσεων,

Κ λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοτικοί κανόνες που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις θα 
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πρέπει να συνδράμουν τους δανειολήπτες μικροπιστώσεων,

1. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο βάσει των άρθρων 44 και 47, 
παράγραφος 2 ή 95 της Συνθήκης ΕΚ, νομοθετική πρόταση ή προτάσεις που θα 
καλύπτουν τα ζητήματα τα οποία αναφέρονται στις λεπτομερείς συστάσεις κατωτέρω·

2. διαπιστώνει ότι οι συστάσεις αυτές σέβονται την αρχή της επικουρικότητας και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών·

3. θεωρεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της αιτούμενης 
πρότασης ή προτάσεων θα πρέπει να καλύπτονται από κονδύλια του κοινοτικού 
προϋπολογισμού·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, καθώς και τις 
επισυναπτόμενες λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και 
στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1. Σύσταση 1 σχετικά με την ευαισθητοποίηση για τη μικροπίστωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που θα εγκριθεί πρέπει να 
στοχεύει στη ρύθμιση των εξής:

(α) Η Επιτροπή πρέπει να προβλέψει την εισαγωγή της έννοιας της μικροπίστωσης
στις σχετικές στατιστικές και τη νομοθεσία περί των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων. Οι στατιστικές για τη μικροπίστωση πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα
αριθμητικά στοιχεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των κρατών μελών και να
διαχωρίζουν τους αυτοαπασχολούμενους ή τις οικογενειακές επιχειρήσεις από τις 
επιχειρήσεις με εργαζομένους μη μέλη της οικογένειάς τους, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η θετική διακριτική μεταχείριση υπέρ των πρώτων.

(β) Η Επιτροπή πρέπει να επεξεργαστεί μια επικοινωνιακή στρατηγική με στόχο να
προωθήσει την αυτοαπασχόληση ως εναλλακτική στη μισθωτή εργασία και, 
συγκεκριμένα, ως τρόπο αποφυγής της ανεργίας για τις μειονεκτούσες ομάδες 
στόχους.

(γ) Η Επιτροπή πρέπει να καλέσει τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή φορολογικά
κίνητρα για τη συμμετοχή ιδιωτών στον τομέα της μικροπίστωσης.

(δ) Η Επιτροπή πρέπει να καλέσει τα κράτη μέλη να επιβάλλουν ανώτατα όρια στους 
τόκους μόνο των καταναλωτικών δανείων.

(ε) Η Επιτροπή πρέπει να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να προβούν σε συγκεκριμένη 
ανάλυση και αναφορά των προσπαθειών τους και των αποτελεσμάτων αυτών 
σχετικά με τις μικροπιστώσεις στις ετήσιες εκθέσεις τους για τα εθνικά 
μεταρρυθμιστικά τους προγράμματα σε σχέση με τις ολοκληρωμένες 
κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την εργασία της αναθεωρημένης 
στρατηγικής της Λισαβόνας. Η Επιτροπή πρέπει να αναφερθεί ρητώς στο θέμα των 
μικροπιστώσεων στην ετήσια έκθεση προόδου της ΕΕ. 

2. Σύσταση 2 σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που θα εγκριθεί πρέπει να 
στοχεύει στη ρύθμιση των εξής:

(α) (Συγ-)χρηματοδότηση των ακόλουθων προγραμμάτων τα οποία υπόκεινται σε
χρηματοδότηση η οποία στοχεύει συγκεκριμένα στην προώθηση της 
διαθεσιμότητας των μικροπιστώσεων για τις μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες 
στόχους, όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη όσον αφορά τη δικαιοδοσία τους 
(όπως είναι η κοινότητα των Ρομά, οι μετανάστες, τα άτομα που ζουν σε φτωχές 
αγροτικές περιοχές και οι γυναίκες):
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(i) Παροχή εγγυήσεων για τους παρόχους μικροπιστώσεων·

(ii) Παροχή επικουρικών επιχειρηματικών υπηρεσιών ως επιπρόσθετων
υπηρεσιών για δανειολήπτες μικροπιστώσεων, είτε από τους παρόχους των 
μικροπιστώσεων είτε από τρίτα μέρη, ενέργεια στην οποία θα περιλαμβάνεται 
υποχρεωτική στοχευμένη κατάρτιση με μετρήσιμα αποτελέσματα για τους 
δανειολήπτες μικροπιστώσεων·

(iii) Έρευνα και ανταλλαγή ορθών πρακτικών στο λειτουργικό τομέα, π.χ. όσον 
αφορά τις εναλλακτικές εμπράγματες εγγυήσεις, τις μη παραδοσιακές
μεθόδους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, τα συστήματα ελέγχου 
και το ρόλο των ενδιαμέσων· και

(iv) Δημιουργία βάσης δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ η οποία θα περιέχει θετικά και 
αρνητικά πιστωτικά στοιχεία για τους δανειολήπτες μικροπιστώσεων.

(β) Προκειμένου να αποφευχθεί ο παραλληλισμός, η Επιτροπή πρέπει:

(i) να διορίσει έναν ενιαίο φορέα συντονισμού, ο οποίος θα συγκεντρώνει όλες 
τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΕ· και

(ii) να (συγ-)χρηματοδοτεί προγράμματα μόνο σε περίπτωση που τα συστήματα
κοινωνικής πρόνοιας σταματούν τη χορήγηση επιδομάτων ή καταβάλλουν 
επιδόματα για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη χορήγηση της 
μικροπίστωσης.

3. Σύσταση 3 σχετικά με ένα εναρμονισμένο κοινοτικό πλαίσιο για τα μη τραπεζικά 
ΜΠΙ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που θα εγκριθεί πρέπει να 
στοχεύει στη ρύθμιση των εξής:

Η Επιτροπή πρέπει να προτείνει νομοθετικές ρυθμίσεις για τη δημιουργία πλαισίου σε 
επίπεδο ΕΕ για τα μη τραπεζικά ΜΠΙ. Αυτό το πλαίσιο πρέπει να έχει τα εξής στοιχεία:

(α) σαφή ορισμό των παρόχων μικροπιστώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν δέχονται
καταθέσεις, και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία 
υπόκεινται στην οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (ΟΚΑ)·

(β) δυνατότητα διεξαγωγής αποκλειστικά πιστωτικών δραστηριοτήτων·

(γ) δυνατότητα παροχής δανείων· και

(δ) εναρμονισμένους κανόνες, που βασίζονται στον παράγοντα του κινδύνου, όσον
αφορά την έγκριση, καταγραφή, αναφορά και προληπτική εποπτεία.

4. Σύσταση 4 σχετικά με τη νομοθεσία περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της τρομοκρατίας
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που θα εγκριθεί πρέπει να 
στοχεύει στη ρύθμιση των εξής:

Η Επιτροπή πρέπει, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ, να διασφαλίσει ότι
οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας δεν συνιστούν εμπόδιο το οποίο αποτρέπει τα άτομα
τα οποία δεν διαθέτουν μόνιμη διεύθυνση κατοικίας ή έγγραφα προσωπικής 
ταυτοποίησης να έχουν πρόσβαση στη μικροπίστωση, προβλέποντας ειδική απαλλαγή 
στις διατάξεις αναφορικά με τη δέουσα επιμέλεια προς τον πελάτη.

5. Σύσταση 5 σχετικά με τους κανόνες του ανταγωνισμού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που θα εγκριθεί πρέπει να 
στοχεύει στη ρύθμιση των εξής:

(α) Η Επιτροπή πρέπει, κατά την αναθεώρηση των κανόνων ήσσονος σημασίας, να 
προβλέπει:

(i) τη διαφοροποίηση των ορίων ήσσονος σημασίας μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική στήριξη προς τους παρόχους 
μικροπιστώσεων·

(ii) την κατάργηση της διακριτικής μεταχείρισης των ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε μια επιχείρηση του αγροτικού τομέα,
εφόσον οι ενισχύσεις χορηγούνται σε σχέση με μικροπιστώσεις· και

(iii) τη μείωση του διοικητικού φόρτου αν οι ενισχύσεις χορηγούνται σε σχέση με 
μικροπιστώσεις.

(β) Η Επιτροπή πρέπει να διευκρινίζει στη νομοθεσία ότι ο ρόλος των μη τραπεζικών
ΜΠΙ, καθώς και, εφόσον ισχύει, της δημόσιας στήριξης την οποία λαμβάνουν αυτά 
τα ιδρύματα ευθυγραμμίζεται με τους κανόνες περί ανταγωνισμού της ΕΕ.

(γ) Η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόζει κανόνες οι οποίοι καθιστούν δυνατή την 
προτιμησιακή μεταχείριση αγαθών και υπηρεσιών που παρέχουν οι δανειολήπτες 
μικροπιστώσεων στις δημόσιες συμβάσεις.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Η χορήγηση μικροπιστώσεων έκανε την εμφάνισή της στη Νότια Ασία και τη Λατινική
Αμερική, όπου ελήφθησαν οι πρώτες πρωτοβουλίες για τη χορήγηση μικροπιστώσεων στα 
μέσα της δεκαετίας του �70. Το πλέον γνωστό πρόγραμμα χορήγησης μικροπιστώσεων 
υλοποιείται από την τράπεζα Γκράμιν στο Μπανγκλαντές, η οποία ιδρύθηκε το 1976 από τον 
καθηγητή Μοχάμεντ Γιουνούς. Το επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας Γκράμιν, του 
μεγαλύτερου μικροπιστωτικού ιδρύματος (ΜΠΙ) με πάνω από 6 εκατομμύρια δανειολήπτες, 
έχει αποτελέσει πρότυπο για πολλά άλλα ΜΠΙ. Το 2006, ο καθηγητής Γιουνούς και η
τράπεζα Γκράμιν τιμήθηκαν με το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης.

Η επιτυχία του τομέα των μικροπιστώσεων στην καταπολέμηση της φτώχειας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχει βρει μέχρι τώρα εφαρμογή στο πλαίσιο της ΕΕ. Αν και είναι
αρκετές οι πρωτοβουλίες, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών φορέων, οι οποίες επιχειρούν να
προωθήσουν αυτόν τον τομέα και στην Ευρώπη, εξακολουθεί να απουσιάζει η ολιστική 
προσέγγιση, ενώ υφίσταται κενό στην αγορά του εν λόγω τομέα: σύμφωνα με όλες τις 
ενδείξεις, υπάρχει υψηλή εν δυνάμει ζήτηση για λήψη μικροπιστώσεων από ανθρώπους οι 
οποίοι αδυνατούν να λάβουν δάνεια από το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.

Η επιτυχία μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας σχετικά με τις μικροπιστώσεις θα συμβάλει
ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισαβόνας για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά και τη δημιουργία μιας καινοτόμου, δημιουργικής 
και δυναμικής ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν σημαντική πηγή
ανάπτυξης, απασχόλησης, επιχειρηματικών δεξιοτήτων, καινοτομίας και συνοχής στην ΕΕ. Η
χορήγηση μικροπιστώσεων, συγκεκριμένα, μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για μια
από τις τέσσερις προτεραιότητες της στρατηγικής της Λισαβόνας, δηλαδή την απελευθέρωση 
του επιχειρηματικού δυναμικού, βοηθώντας από κοινωνική και οικονομική άποψη στην 
(επαν-) ένταξη των ατόμων μέσω της αυτοαπασχόλησης. Πράγματι, μόνο αν αυξηθεί
σημαντικά το επίπεδο της απασχόλησης μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής η στρατηγική της
Λισαβόνας. 

(Ο όρος «μικροχρηματοδότηση» εμπεριέχει και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μικρής 
κλίμακας, όπως είναι η μικροασφάλιση, οι βασικοί τρεχούμενοι και αποταμιευτικοί 
λογαριασμοί. Οι έννοιες αυτές δεν αναλύονται στην έκθεση περί μικροπιστώσεων.)

Ανακοίνωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή ορίζει ως μικροπίστωση δάνειο ύψους 25.000 EUR ή λιγότερο το οποίο 
χορηγείται σε μια πολύ μικρή επιχείρηση (δηλαδή, σε επιχείρηση η οποία απασχολεί 
λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο 
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια EUR). 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της
μικροπίστωσης με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης», η οποία
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δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2007, καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν κατά 
περίσταση το εθνικό θεσμικό, νομικό και εμπορικό τους πλαίσιο το οποίο είναι απαραίτητο 
για τη δημιουργία ενός πιο ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της μικροπίστωσης. 
Επιπλέον, ξεκίνησε η εφαρμογή της πρωτοβουλίας JASMINE, ένα νέο εργαλείο σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο αποσκοπεί στην παροχή στήριξης για την ανάπτυξη των μη 
τραπεζικών ΜΠΙ των κρατών μελών. Αν και τα στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας είναι πολλά
υποσχόμενα, το μειονέκτημά τους έγκειται στο ότι αφήνουν το θέμα σε μεγάλο βαθμό στη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών αντί να θεσπίζουν ένα πραγματικά ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Ομάδες στόχοι

Κατά την άποψη του εισηγητή, το αποτέλεσμα μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας στον τομέα
των μικροπιστώσεων πρέπει να είναι καινοτόμο και να δίδει έμφαση στις ομάδες στόχους οι
οποίες έως τώρα δεν έτυχαν της δέουσας προσοχής. Δεδομένου ότι είναι αρκετές οι
πρωτοβουλίες σχετικά με τις ΜΜΕ οι οποίες εμπίπτουν στην κατηγορία των «μικρών» και
«μεσαίων» επιχειρήσεων, καθώς και ότι οι εν λόγω ομάδες στόχοι εξυπηρετούνται εν γένει
από τις παραδοσιακές τράπεζες, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη των 
μικροπιστώσεων πρέπει να επικεντρώνεται μάλλον στα μειονεκτούντα άτομα τα οποία 
θέλουν να ιδρύσουν μια πολύ μικρή επιχείρηση, όπως είναι οι (μακροχρόνια) άνεργοι, τα
άτομα που εξαρτώνται από τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας, οι μετανάστες, οι εθνοτικές
μειονότητες, τα άτομα που δραστηριοποιούνται στην παραοικονομία ή ζουν σε φτωχές 
αγροτικές περιοχές και οι γυναίκες. Εξαιτίας αυτού, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι ομάδες
στόχοι στα κράτη μέλη διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό και παρουσιάζουν αντιστοίχως μεγάλη 
πολυμορφία. 

Το ερώτημα που πρέπει να μελετηθεί είναι ποιος θα λειτουργήσει ως ενδιάμεσος ανάμεσα 
στο δανειολήπτη και τον δανειοδότη. Πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ο ενδιάμεσος να
επιλεγεί από την ίδια την ομάδα στόχο. Μια τέτοια λύση είναι πιθανώς αποτελεσματική από
τη μια πλευρά, δεδομένου ότι τα μέλη της ομάδας στόχου μπορεί να εμπιστεύονται 
περισσότερο έναν εσωτερικό ενδιάμεσο παρά έναν εξωτερικό φορέα. Από την άλλη, ένα
εσωτερικό πιστωτικό σύστημα ίσως δεν αποτελεί ιδανική περίπτωση για ορισμένες ομάδες, 
καθώς μπορεί να ενισχύσει την κυριαρχία μιας ήδη υφιστάμενης ανώτερης τάξης εντός της 
ομάδας.

Ειδικά χαρακτηριστικά της μικροπίστωσης

Ο καθιερωμένος τραπεζικός τομέας θεωρεί τη χορήγηση μικροπιστώσεων στις ομάδες
στόχους, όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω, ως ενέχουσα κινδύνους και δαπανηρή. Οι εμπορικές
τράπεζες υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν απαράδεκτα υψηλούς κινδύνους αδυναμίας 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και μικρά περιθώρια κέρδους. Κατά συνέπεια, οι τράπεζες
αυτές δεν ενδιαφέρονται για ορισμένες κατηγορίες πελατών οι οποίοι τελικά θεωρούνται 
«πελάτες που δεν παρουσιάζουν τραπεζικό ενδιαφέρον». 

Τούτο σημαίνει ότι ο τομέας της μικροπίστωσης διαφέρει από τον παραδοσιακό τραπεζικό 
τομέα. Συμπεριλαμβάνει καινοτόμα και υποκειμενικά στοιχεία, όπως είναι οι εναλλακτικές ή 
οι μη εμπράγματες εγγυήσεις και η μη παραδοσιακή αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
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ικανότητας. Σε πολλές περιπτώσεις, χορηγούνται μικροπιστώσεις όχι μόνο για οικονομικούς 
λόγους αλλά και για λόγους συνοχής, καθώς επιχειρείται η κοινωνική (επαν-)ένταξη των 
μειονεκτούντων ατόμων.

Η χορήγηση μικροπίστωσης συνεπάγεται υψηλότερο λειτουργικό κόστος, εξαιτίας του
μικρού μεγέθους του δανείου, της έλλειψης (επαρκών) εγγυήσεων και του υψηλού κόστους
διαχείρισης, καθώς συχνά είναι δύσκολη η φυσική επαφή με τους πελάτες, αλλά και λόγω της 
ανάγκης για παροχή σημαντικών επικουρικών επιχειρηματικών υπηρεσιών και συμβουλών –
τα χαρακτηριστικά αυτά απαιτούν γενικώς ένα ευρύ και δαπανηρό δίκτυο ατόμων τα οποία 
βρίσκονται κοντά στην ομάδα στόχο.

Όμως, ακόμη και αν η χορήγηση μικροπιστώσεων δεν είναι επικερδής δραστηριότητα, έχει
νόημα η στήριξή της από οικονομική άποψη, δεδομένου ότι γενικώς η χρηματοδοτική 
υποστήριξη για την αυτοαπασχόληση είναι μικρότερη από το κόστος των επιδομάτων 
ανεργίας, τουλάχιστον μεσο-μακροπρόθεσμα. 

Πιθανά στοιχεία μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας περί μικροπιστώσεων

Προβολή των μικροπιστώσεων
Προκειμένου να προβληθεί επαρκώς η έννοια της μικροπίστωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε
να ενισχυθεί η ανάπτυξή της, απαιτείται η εισαγωγή της ως διακριτής κατηγορίας όσον 
αφορά τις στατιστικές και τον τραπεζικό έλεγχο. Από αυτή την άποψη, δεν είναι σαφές αν ο
μη διαφοροποιημένος ορισμός της μικροπίστωσης που χρησιμοποιείται από την Επιτροπή και
ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη είναι ο κατάλληλος. Δεδομένου ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
διαφέρει σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ένα δάνειο με το ίδιο ονομαστικό 
ποσό αντιμετωπίζεται διαφορετικά στις διάφορες περιοχές.

Η μικροπίστωση πρέπει επίσης να προωθείται με φορολογικά κίνητρα και την κατάργηση 
των ανώτατων ορίων των τόκων. Ο λόγος για την επιβολή ανώτατων ορίων στους τόκους 
είναι η προστασία των δανειοληπτών από το υπερβολικά υψηλό κόστος δανεισμού. Ωστόσο, 
η επιβολή ανώτατων ορίων στους τόκους μπορεί να αποτρέψει τους δανειοδότες να
καλύπτουν το κόστος δανεισμού και να υποχρεώσει τους ενδιαφερομένους να δανείζονται 
από τοκογλύφους οι οποίοι επιβάλλουν ακόμη υψηλότερους τόκους. Πολλοί επαγγελματίες οι
οποίοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μικροπίστωσης υποστηρίζουν ότι το αδιέξοδο που 
δημιουργείται αναφορικά με τις μικροπιστώσεις από την πλευρά του δανειολήπτη δεν 
οφείλεται στο κόστος αλλά στην πρόσβαση. Δεδομένου ότι οι μικροπιστώσεις είναι μικρά
ποσά με σύντομη λήξη, οι δόσεις αποπληρωμής είναι ελάχιστες παρά τους τόκους οι οποίοι 
εκ πρώτης όψεως φαίνονται απαγορευτικά υψηλοί. Ως εκ τούτου, η επιβολή ανώτατων ορίων 
στους τόκους πρέπει να πραγματοποιείται μόνον στην περίπτωση των καταναλωτικών 
δανείων.

Χρηματοδότηση της ΕΕ
Με την εξαίρεση της πρωτοβουλίας JASMINE, οι πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ενίσχυση της
μικροπίστωσης έχουν ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από την ίδια τη μικροπίστωση, γεγονός το 
οποίο έρχεται σε αντίθεση με το στόχο τού να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη των 
μειονεκτούντων ατόμων με τη χορήγηση μικροπιστώσεων. Επιπλέον, λόγω της πληθώρας
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των πρωτοβουλιών και του διοικητικά σύνθετου χαρακτήρα τους καθίσταται δύσκολο για τα 
μικρά προγράμματα να επωφελούνται από αυτές. Η ορθολογική οργάνωση των
πρωτοβουλιών της ΕΕ, καθώς και η ακριβέστερη διαφοροποίηση ανάμεσα στις 
συγκεκριμένες ομάδες στόχους θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη. 

Προκειμένου να ενισχυθεί η χορήγηση μικροπιστώσεων στις μειονεκτούσες ομάδες στόχους, 
η χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να διατίθεται υπό τον όρο ότι τα άτομα που ανήκουν σε 
αυτές τις ομάδες στόχους λαμβάνουν στήριξη στους εξής τομείς:

- Έμμεση στήριξη χάρη στην παροχή εγγυήσεων, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο 
παρέχονται κίνητρα για επιπλέον στήριξη από ιδιώτες.

- Κάλυψη του κόστους για την παροχή επικουρικών επιχειρηματικών υπηρεσιών, αν 
πραγματοποιείται από το ίδιο το ΜΠΙ ή άλλους φορείς. Είναι σημαντικό οι ιδρυτές των 
μικροεπιχειρήσεων οι οποίοι ανήκουν σε μειονεκτούσα ομάδα στόχο να έχουν πρόσβαση
στις επικουρικές επιχειρηματικές υπηρεσίες (όπως η καθοδήγηση, η κατάρτιση, η παροχή
συμβουλών, η απόκτηση χρηματοπιστωτικών γνώσεων, οι ανοικτές τηλεφωνικές
γραμμές, οι κύκλοι των μικροεπιχειρηματιών).

- Έρευνα και ανταλλαγή ορθών πρακτικών, π.χ. όσον αφορά τις καινοτόμες τεχνικές για τη 
χορήγηση, τη διασφάλιση και την άμβλυνση του κινδύνου των μικροπιστώσεων (όπως 
είναι οι εναλλακτικές εμπράγματες εγγυήσεις, οι μη παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης 
της πιστοληπτικής ικανότητας και τα συστήματα ελέγχου). Επιπλέον, πρέπει να
αξιολογηθεί το κατά πόσον τέτοιου είδους προσεγγίσεις λειτουργούν σε ευρωπαϊκό
πλαίσιο και με ποιες ομάδες στόχους. Ακόμη, πρέπει να προαχθεί η εκτενής ανταλλαγή
ορθών πρακτικών και εμπειριών (χωρών και περιφερειών εντός και εκτός Ευρώπης). 

Ρυθμιστικός έλεγχος των παρόχων μικροπιστώσεων
Όσον αφορά τη χορήγηση μικροπιστώσεων από εγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η
οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (ΟΚΑ) δεν φαίνεται να θέτει άμεσα εμπόδια. 
Εντούτοις, εξ ορισμού οι παραδοσιακές τράπεζες δεν είναι πρόθυμες να εξυπηρετήσουν 
πελάτες οι οποίοι δεν παρουσιάζουν «τραπεζικό ενδιαφέρον», με αποτέλεσμα τα μη 
τραπεζικά ΜΠΙ να βρίσκονται σε καλύτερη θέση ώστε να μπορούν να καλύψουν αυτήν την 
ομάδα στόχο. Παρόλ’ αυτά, πρέπει να προβλέπεται πιο ευνοϊκή μεταχείριση, δυνάμει της
ΟΚΑ, για τις μικροπιστώσεις οι οποίες θεωρούνται λιγότερο επισφαλείς, σύμφωνα με τα 
ιστορικά στοιχεία (η εμπειρία πολλών παρόχων μικροπιστώσεων έχει δείξει ότι τα ποσοστά 
αποπληρωμής είναι σε γενικές γραμμές εντυπωσιακά υψηλά). Η εισαγωγή του όρου
«μικροπίστωση» στην ΟΚΑ θα συμβάλει επίσης στην ευρύτερη αναγνώρισή του.
Επιπλέον, ορισμένες πτυχές της ΟΚΑ και το γεγονός ότι η εν λόγω οδηγία βασίζεται στην
αρχή της ελάχιστης εναρμόνισης, θέτουν έμμεσα εμπόδια. Καταρχάς, δυνάμει της ΟΚΑ, μόνο
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιτρέπεται να δέχονται καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα 
κεφάλαια από το κοινό. Ο διοικητικός φόρτος για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι
υψηλός, γεγονός το οποίο υποχρεώνει τους μη τραπεζικούς παρόχους μικροπιστώσεων να 
σταθμίζουν τα πλεονεκτήματα της κατοχής τραπεζικής άδειας (και μέσω αυτής της 
πρόσβασης σε σχετικά φθηνή καταθετική χρηματοδότηση) έναντι των μειονεκτημάτων που 
προκύπτουν από την ιδιότητα της υποκείμενης σε ρυθμιστικό πλαίσιο οντότητας. Ακόμη
μεγαλύτερη συνάφεια παρουσιάζει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη αναβάθμισαν τις 
διατάξεις της ΟΚΑ στο εθνικό τους δίκαιο, επιβάλλοντας την πραγματοποίηση σχεδόν κάθε 
δραστηριότητας δανεισμού μόνο από τράπεζες που διαθέτουν τραπεζική άδεια. Ο άμεσος
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δανεισμός κεφαλαίων από τράπεζες προς δανειολήπτες μικροπιστώσεων υπόκειται επίσης σε 
περιορισμούς σε αρκετά κράτη μέλη. Τέτοιου είδους απαιτήσεις θέτουν εμπόδια στην παροχή 
μικροπιστώσεων από μη τραπεζικά ΜΠΙ. 

Προκειμένου να ενισχυθεί η δημιουργία μη τραπεζικών ΜΠΙ, ο εισηγητής τάσσεται υπέρ 
ενός ολοκληρωμένου εναρμονισμένου ευρωπαϊκού πλαισίου για τα μη τραπεζικά ΜΠΙ. 
Εντούτοις, ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για τα μη τραπεζικά ΜΠΙ δεν πρέπει να υποχρεώνει 
τους υφιστάμενους παρόχους μικροπιστώσεων να εγκαταλείψουν τον ατομικό τους
χαρακτήρα. Ο τομέας έχει δημιουργήσει διαφορετικά μοντέλα στα κράτη μέλη, τα οποία
προσαρμόζονται στο αντίστοιχο νομικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Επιπλέον, 
πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκληθεί αθέμιτος ανταγωνισμός με τις τράπεζες που 
διαθέτουν άδεια.

Νομοθεσία περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
της τρομοκρατίας
Οι διατάξεις της οδηγίας 2005/60/ΕΚ ενδέχεται να αποκλείσουν από την πρόσβαση στο 
δανεισμό άτομα τα οποία δεν διαθέτουν μόνιμη διεύθυνση κατοικίας ή έγγραφα προσωπικής 
ταυτοποίησης. Αυτές οι κοινωνικές ομάδες, ωστόσο, δεν πρέπει να αποκλείονται από τη 
λήψη μικροπίστωσης. Με δεδομένο το χαμηλό ποσό των μικροπιστώσεων, οι στόχοι της 
οδηγίας δεν υπονομεύονται από ειδικές απαλλαγές. 

Κρατικές ενισχύσεις / Κανονισμός περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
Οι κρατικές ενισχύσεις συνιστούν σημαντικό παράγοντα για τη στήριξη της μικροπίστωσης. 
Ο κοινοτικός κανονισμός περί των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας αναφορικά με τις
υποχρεώσεις γνωστοποίησης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε ό,τι αφορά τη
χρηματοδοτική στήριξη της μικροπίστωσης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό, η 
κρατική χρηματοδοτική στήριξη ύψους κάτω των 200.000 EUR για περίοδο 3 οικονομικών 
ετών υπέρ δεδομένης εταιρείας δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. Ο εν λόγω κανόνας ισχύει σε
όλα τα κράτη μέλη χωρίς διαφοροποιήσεις, παρότι οι συνθήκες, κυρίως όσον αφορά τις 
μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, διαφέρουν ευρέως. Κατά συνέπεια, 
πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της διαφοροποίησης του ορίου των ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Όσον αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, οι συνολικές 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε μια επιχείρηση δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το ποσό των 7.500 EUR επί τρία χρόνια. Ωστόσο, ο τομέας αυτός αντιστοιχεί σε
σημαντικό ποσοστό της εν δυνάμει αγοράς των μικροπιστώσεων και δεν πρέπει να υφίσταται 
διακριτική μεταχείριση. Επιπλέον, πολλοί γεωργοί οι οποίοι κατέχουν επιχειρήσεις μικρής 
κλίμακας στον αγροτικό τομέα δεν έχουν πρόσβαση στις επιδοτήσεις, δεδομένου ότι συνήθως 
απαιτείται ελάχιστο μέγεθος (της γεωργικής έκτασης με βάση τα εκτάρια κλπ.) ώστε να 
λάβουν επιδότηση. Πρέπει να επανεξεταστεί η διακριτική μεταχείριση που υφίσταται ο
αγροτικός τομέας ως προς τον κανονισμό περί των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.
Τέλος, σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, η διαδικασία αναφορικά με την αποδοχή εκ μέρους
της Επιτροπής μιας μεθοδολογίας ώστε να τυγχάνουν απαλλαγής για τα καθεστώτα 
εγγυήσεων είναι μακροσκελής και σύνθετη. Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα απλοποίησης 
όσον αφορά την αποδοχή ενισχύσεων οι οποίες χαρακτηρίζονται από διαφάνεια όταν 
χορηγούνται σύμφωνα με ένα καθεστώς εγγυήσεων.
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