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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sekä suositukset komissiolle mikroluottojen kehittämistä kasvun ja työllisyyden 
tukemiseksi koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta
(2008/2122(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission 13. marraskuuta 2007 antaman tiedonannon mikroluottojen 
kehittämistä kasvun ja työllisyyden tukemiseksi koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta 
(KOM(2007)0708),

– ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman 
rahoituspalvelupolitiikasta (2005-2010) - Valkoinen kirja1, erityisesti sen 35 artiklan,

– ottaa huomioon komission 6. toukokuuta 2003 antaman suosituksen mikroyritysten,
pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä2,

– ottaa huomioon komission 20. heinäkuuta 2005 antaman tiedonannon Yhteiset toimet 
kasvun ja työllisyyden hyväksi – Yhteisön Lissabon-ohjelma (KOM(2005)0330),

– ottaa huomioon komission 5. heinäkuuta 2005 antaman tiedonannon Kasvua ja työllisyyttä 
tukeva koheesiopolitiikka: yhteisön strategiset suuntaviivat vuosiksi 2007–2013 
(KOM(2005)0299),

– ottaa huomioon komission 11. joulukuuta 2007 antaman tiedonannon Kasvua ja 
työllisyyttä koskevan Lissabonin strategian toteutus jäsenvaltioissa ja alueilla EU:n 
koheesiopolitiikan kautta vuosina 2007–2013 (KOM(2007)0798),

– ottaa huomioon komission 11. joulukuuta 2007 antaman tiedonannon Ehdotus yhteisön 
Lissabon-ohjelmaksi 2008–2010 (KOM(2007)0804),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 24. lokakuuta 2006 tekemän 
päätöksen N:o 1639/2006/EY kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) 
perustamisesta3,

– ottaa huomioon komission 19. kesäkuuta 2008 antaman tiedonannon "Pienet ensin" 
Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite (KOM(2008)0394),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 14 päivänä kesäkuuta 2006 antaman 
direktiivin 2006/48/EY luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 
(uudelleenlaadittu teksti)4 ja komission 1. lokakuuta 2008 tekemän ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
muuttamisesta keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten 

                                               
1  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0338.
2  EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.
3  EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15.
4 EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.
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riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta (KOM(2008)0602),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 26 päivänä lokakuuta 2005 antaman 
direktiivin 2005/60/EY rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin 
sekä terrorismin rahoitukseen1,

– ottaa huomioon komission 15 päivänä joulukuuta 2006 antaman asetuksen (EY) N:o 
1998/2006 perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen 
tukeen2,

– ottaa huomioon komission 20 päivänä joulukuuta 2007 antaman asetuksen (EY) N:o 
1535/2007 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta 
vähämerkityksiseen tukeen maataloustuotteiden tuotannon alalla3,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 31 päivänä maaliskuuta 2004 
antaman direktiivin 2004/17/EY vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen 
alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta4,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 31 päivänä maaliskuuta 2004 
antaman direktiivin 2004/18/EY julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta5,

– ottaa huomioon 14. tammikuuta 2008 antamansa kirjallisen lausunnon mikroluotoista 
(0002/2008),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 192 artiklan toisen kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 39 ja 45 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että komissio pitää mikroluottona enintään 25 000 euron lainaa 
mikroyritykselle, joka on määritelty sen 6. toukokuuta 2003 antamassa suosituksessa 
mikroyritysten, pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä yritykseksi, joka työllistää 
alle 10 henkilöä ja jonka vuosittainen liikevaihto ja/tai vuosittaisen taseen loppusumma ei 
ylitä 2 miljoonaa euroa mikroluottona,

B. ottaa huomioon, että vaikeutta saada asianmukaista rahoitusta pidetään usein 
huomattavana esteenä yrittäjyydelle ja että huomattavaan potentiaalisen mikroluottojen 
kysyntään EU:ssa ei tällä hetkellä vastata, 

                                               
1  EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.
2  EUVL L 379, 28.12.2006, s. 5.
3  EUVL L 337, 21.12.2007, s. 35.
4  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1.
5  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.
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C. ottaa huomioon, että komissio ei ole vastannut asianmukaisesti parlamentin 
11. heinäkuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa esittämään aiempaan pyyntöön tehdä 
toimintasuunnitelma mikrorahoitukselle erilaisten poliittisten toimenpiteiden 
yhteensovittamiseksi ja parhaiden käytäntöjen mahdollisimman tehokkaaksi 
toteuttamiseksi EU:ssa ja sen ulkopuolella,

D. ottaa huomioon, että useat piirteet erottavat mikroluoton tavallisesta luotosta, muun 
muassa pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävästä luotosta, ja että yritykset 
hakevat tavallista luottoa yleensä perinteisistä pankeista,

E. ottaa huomioon, että mikroluotolla on korkeammat toimintakulut lainan pienen koon, 
(riittävän) vakuuden puuttumisen ja korkeiden käsittelykulujen takia, 

F. ottaa huomioon, että mikroluottojen myöntämiseen liittyy innovatiivisia ja subjektiivisia 
tekijöitä, kuten vaihtoehtoiset tai puuttuvat vakuusvaatimukset ja perinteisestä poikkeava 
luottokelpoisuuden arviointi, ja niitä myönnetään usein sekä voiton tavoitteluun että 
yhteenkuuluvuuden lisäämiseen pyrkimällä integroimaan heikossa asemassa olevat 
yhteiskuntaan,

G. ottaa huomioon, että mikroluotot ovat pieniä, mutta mahdollisuus niiden "kierrättämiseen" 
(myöntämällä uuden lainan takaisinmaksun jälkeen) luottojen yleensä lyhyestä laina-
ajasta johtuen moninkertaistaa niiden vaikutuksen,

H. ottaa huomioon, että mikroluottoja voivat tarjota useat tahot, kuten epäviralliset 
rahoituspalvelujen tarjoajat, jäsenten omistamat organisaatiot, kansalaisjärjestöt sekä 
säästö- ja liikepankit ja että yhteistyöstä pankkialan ulkopuolella toimivien 
mikrorahoituslaitosten (MFI) ja liikepankkien välillä voisi olla hyötyä,

I. ottaa huomioon, että nykyinen talouskriisi osoittaa monimutkaisten rahoituspalveluiden 
haitat, ja korostaa samaan aikaan niiden laitosten tärkeyttä, jotka keskittyvät 
liiketoiminnassaan paikalliseen kehitykseen,    

J. ottaa huomioon, että yrittäjyyttä tulisi edistää,

K. ottaa huomioon, että korkokatto voi ehkäistä lainanantajia tarjoamasta mikroluottoja, jos 
rajoitukset estävät heitä kattamasta lainauskulujaan,

L. ottaa huomioon, että mikroluottojen tukemisen tulisi olla tärkeä osa tarkistettua 
Lissabonin strategiaa,  

M. ottaa huomioon, että heikossa asemassa olevien, kuten pitkäaikaistyöttömien, 
sosiaalitukien varassa elävien, maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen kuten 
romanien, pimeässä taloudessa toimivien tai köyhällä maaseudulla asuvien sekä naisten, 
jotka haluavat perustaa mikroyrityksen, tulisi olla mikroluottoja koskevan eurooppalaisen 
aloitteen kohderyhmässä,

N. ottaa huomioon, että vaikka yksityinen osallistuminen tulisi varmistaa mahdollisuuksien 
mukaan, julkiset toimenpiteet mikroluottojen myöntämisessä ovat tarpeen, 
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O. ottaa huomioon, että on olemassa useita EU:n aloitteita, jotka tukevat mikroluottoja ja että 
kohdistetummasta lähestymistavasta olisi hyötyä,

P. ottaa huomioon, että mikroyritysten perustajien on saatava liiketoiminnan tukea ja että 
koulutuksen tulisi olla pakollista mikroluoton saajille, 

Q. ottaa huomioon, että oikeus saada mahdollisten luotonsaajien luottotiedot helpottaisi 
mikroluottojen tarjoamista,

R. ottaa huomioon, että mikroluottoihin liittyvien parhaiden käytäntöjen tutkimusta ja 
vaihtoa tulisi edistää, esimerkiksi mikroluottojen myöntämiseen, turvaamiseen ja riskien 
vähentämiseen liittyvissä innovatiivisissa tekniikoissa siinä laajuudessa ja niissä 
kohderyhmissä, joissa kyseiset lähestymistavat toimivat EU:ssa,

S. ottaa huomioon, että välittäjien asemaa väärinkäytösten ehkäisemisessä tulisi tutkia,

T. ottaa huomioon, että olisi luotava EU:n puitteet pankkialan ulkopuolella toimiville 
mikrorahoituslaitoksille,

U. ottaa huomioon, että henkilöitä, joilla ei ole pysyvää asuinpaikkaa tai henkilötodistusta, ei 
tulisi sulkea mikroluottojen myöntämisen ulkopuolelle rahanpesun ja terrorismin vastaisen 
lainsäädännön perusteella,

V. ottaa huomioon, että EU:n kilpailusääntöjä tulisi mukauttaa mikroluottojen myöntämisen 
esteiden poistamiseksi,

W. ottaa huomioon, että EU:n julkisia hankintoja koskevien sääntöjen tulisi tukea 
mikroluottojen saajia,

1. pyytää komissiota esittämään parlamentille EY:n perustamissopimuksen 44 artiklan, 47 
artiklan 2 kohdan tai 95 artiklan nojalla lainsäädäntöehdotuksen tai ehdotuksia liitteenä 
olevien yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti;

2. toteaa, että suosituksissa noudatetaan toissijaisuusperiaatetta ja kunnioitetaan kansalaisten 
perusoikeuksia;

3. katsoo, että pyydetyn ehdotuksen tai ehdotusten rahoitusvaikutukset on tarvittaessa 
katettava EU:n budjettimäärärahoilla;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä liitteenä olevat 
yksityiskohtaiset suositukset komissiolle ja neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille 
ja parlamenteille.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE: PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ 
KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SUOSITUKSET

1. Mikroluotoista tiedottamista koskeva suositus 1

Euroopan parlamentti katsoo, että hyväksyttävän säädöksen tulisi pyrkiä säätelemään 
seuraavia:

(a) Komission tulisi mahdollistaa mikroluottojen käyttöönotto asianmukaisissa 
tilastoissa ja rahoituslaitoksia koskevassa lainsäädännössä. Mikroluottoja 
koskevien tilastojen tulisi huomioida jäsenvaltioiden asukaskohtaiset BKT-luvut 
ja erotella itsenäiset ammatinharjoittajat tai perheyritykset niistä, joissa on 
perheen ulkopuolisia työntekijöitä, jotta ensin mainituille voidaan varmistaa 
positiivinen erityiskohtelu.

(b) Komission tulisi laatia viestintästrategia, jolla itsenäistä ammatinharjoittamista 
tarjotaan vaihtoehdoksi palkkatyölle ja erityisesti keinoksi välttää työttömyys 
heikossa asemassa olevien kohderyhmien keskuudessa.

(c) Komission tulisi kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön verohelpotuksia 
yksityiselle osallistumiselle mikroluottojen myöntämiseen.

(d) Komission tulisi kehottaa jäsenvaltioita rajaamaan korkokattojen käyttö 
kuluttajaluottoihin.

(e) Komission tulisi vaatia jäsenvaltioita analysoimaan ja raportoimaan erityisesti 
mikroluottoihin liittyvät toimet ja tulokset kansallisten uudistusohjelmiensa 
vuosikertomuksissa tarkistetun Lissabonin strategian mukaisten kasvun ja 
työllisyyden yhdennettyjen suuntaviivojen yhteydessä.   Komission tulisi käsitellä 
nimenomaan mikroluottoja EU:n vuosittaisessa väliraportissa. 

2. EU:n rahoitusta koskeva suositus 2

Euroopan parlamentti katsoo, että hyväksyttävän säädöksen tulisi pyrkiä säätelemään

(a) seuraavien hankkeiden yhteisrahoitusta, kun kyseinen rahoitus on kohdistettu 
erityisesti mikroluottojen tarjoamiseen jäsenvaltioiden toimivaltansa mukaisesti 
määrittämille heikossa asemassa oleville kohderyhmille (kuten romaneille, 
maahanmuuttajille, köyhällä maaseudulla asuville ja naisille):

i) vakuuksien tarjoamista mikroluottojen tarjoajille; 

ii) liiketoiminnan tukipalveluiden tarjoamista lisäpalveluina mikroluottojen 
saajille joko mikroluottojen tarjoajien tai kolmansien osapuolten toimesta, 
sisältäen pakollisen kohdistetun koulutuksen, jolla on mitattavissa olevia 
tuloksia mikroluottojen saajille;
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iii) toiminta-alueen parhaiden käytäntöjen tutkimusta ja vaihtoa koskien 
esimerkiksi vaihtoehtoisia vakuusvaatimuksia, perinteisestä poikkeavia 
luottokelpoisuuden arviointimenetelmiä, luokituspisteytysjärjestelmiä ja 
välittäjien asemaa;

iv) EU:n laajuisen tietokannan luomista mikroluottojen saajien negatiivisista ja 
positiivisista luottotiedoista.

(b) Yhdensuuntaisuuden välttämiseksi komission tulisi 

i) nimittää yksi koordinointiyksikkö, johon kaikki mikroluottoja koskeva EU:n 
rahoitustoiminta yhdistetään;

ii) yhteisrahoittaa hankkeita vain, jos sosiaalipalvelut lopettavat etuuksien 
maksamisen tai maksavat etuuksia vain lyhyen aikaa mikroluoton 
myöntämisen jälkeen. 

3. Yhdenmukaistettuja EU:n puitteita pankkialan ulkopuolella toimiville 
mikrorahoituslaitoksille koskeva suositus 3

Euroopan parlamentti katsoo, että hyväksyttävän säädöksen tulisi pyrkiä säätelemään 
seuraavia:

Komission tulisi ehdottaa lainsäädäntöä, joka tarjoaa EU:n laajuiset puitteet pankkialan 
ulkopuolella toimiville mikrorahoituslaitoksille. Puitteiden tulisi koostua

a) selkeästä mikroluottojen tarjoajien määritelmästä, edellyttäen, että ne eivät 
vastaanota talletuksia, eikä niitä siksi katsota vakavaraisuusdirektiivin mukaisiksi 
rahalaitoksiksi;

b) valmiudesta harjoittaa pelkkää luottotoimintaa; 

c) valmiudesta jälleenlainata;

d) yhdenmukaistetuista riskeihin perustuvista valtuutuksen, rekisteröinnin, raportoinnin 
ja vakavaraisuusvalvonnan säännöistä.

4. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaista lainsäädäntöä koskeva suositus 4

Euroopan parlamentti katsoo, että hyväksyttävän säädöksen tulisi pyrkiä säätelemään 
seuraavia:

Komission tulisi direktiiviä 2005/60/EY tarkasteltaessa varmistaa, että direktiivissä 
annetut säännökset eivät estä henkilöitä, joilla ei ole pysyvää asuinpaikkaa tai 
henkilötodistusta saamasta mikroluottoa sallimalla säännöksissä erityisen poikkeuksen, 
joka koskee asiakkaan tunnistamista ja tuntemista.

5. Kilpailusääntöjä koskeva suositus 5
Euroopan parlamentti katsoo, että hyväksyttävän säädöksen tulisi pyrkiä säätelemään 
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seuraavia:

(a) Komission tulisi vähämerkityksistä tukea koskevia sääntöjä tarkasteltaessa 
huomioida

i) vähämerkityksisen tuen rajojen erot jäsenvaltioiden välillä mikroluottojen 
tarjoajien rahoitustuessa;

ii) vähämerkityksisen tuen erottelun poistaminen myönnettäessä tukea 
maatalousalan yritykselle, jos tuki myönnetään mikroluoton yhteydessä;

iii) hallinnollisen rasituksen väheneminen, jos tuki myönnetään mikroluoton 
yhteydessä.

(b) Komission tulisi määritellä lainsäädännössä, että pankkialan ulkopuolella 
toimivien mikrorahoituslaitosten rooli ja tarvittaessa julkinen tuki, jonka laitokset 
saavat, ovat EU:n kilpailusääntöjen mukaiset.

(c) Komission tulisi ottaa käyttöön säännöt, jotka sallivat mikroluottojen saajien 
tuottamien tavaroiden tai palveluiden erityiskohtelun julkisissa 
hankintamenettelyissä.



PE414.375v01-00 10/14 PR\748310FI.doc

FI

PERUSTELUT

Taustaa

Mikroluottojen tarjoaminen juontaa juurensa Etelä-Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan, 
joissa käynnistettiin ensimmäiset mikroluottoaloitteet 1970-luvun puolivälissä. Tunnetuin 
mikroluottohanke on Bangladeshissa toimiva Grameen Bank, jonka perusti professori 
Muhammad Yunus vuonna 1976. Grameen Bank on nykyisin laajin mikrorahoituslaitos, jolla 
on yli 6 miljoonaa luotonsaajaa, ja moni muu mikrorahoituslaitos on kopioinut sen 
liiketoimintamallin. Professori Yunus ja Grameen Bank saivat Nobelin rauhanpalkinnon 
vuonna 2006.

Mikroluottojen myöntämisen menestystä kehitysmaiden köyhyyden lievittämisessä ei ole 
tähän mennessä voitu soveltaa EU:ssa. Vaikka useita sekä julkisia että yksityisiä aloitteita on 
tehty toiminnan edistämiseksi Euroopassa, kokonaisvaltainen lähestymistapa puuttuu edelleen 
ja alalla on markkinavaje: kaikki merkit viittaavat mikroluottojen potentiaaliseen korkeaan 
kysyntään sellaisten henkilöiden keskuudessa, jotka eivät saa lainoja perinteiseltä 
pankkialalta.

Mikroluottoja koskevan eurooppalaisen aloitteen menestys voisi vaikuttaa merkittävästi 
tarkistetun Lissabonin strategian kasvun ja työllisyyden tavoitteiden saavuttamiseen sekä 
innovatiivisen, luovan ja dynaamisen Euroopan talouden luomiseen. Pienet yritykset ovat 
välttämätön kasvun, työllisyyden, yrittäjyyteen liittyvän osaamisen, innovaatioiden ja 
yhtenäisyyden lähde EU:ssa. Mikroluotto voi tukea erityisesti yhtä Lissabonin strategian 
neljästä painopistealueesta eli liiketoimintapotentiaalin vapauttamista edistämällä ihmisten 
sosiaalista ja taloudellista integroitumista itsenäisellä ammatinharjoittamisella. Vain siinä 
tapauksessa, että työllisyyden taso nousee huomattavasti, voidaan Lissabonin strategiaa pitää 
menestyksekkäänä. 

(Termi "mikrorahoitus" käsittää myös muut pienimuotoiset rahoituspalvelut, kuten 
mikrovakuutukset sekä tavalliset käyttö- ja säästötilit. Näitä ei käsitellä mikroluottoja 
koskevassa raportissa.)

Komission tiedonanto

Komissio määrittelee mikroluoton enintään 25 000 euron lainaksi, joka on myönnetty 
mikroyritykselle (ts. yritykselle, jossa on alle 10 työntekijää ja jonka vuosittainen liikevaihto 
ja/tai vuosittaisen taseen loppusumma ei ylitä 2 miljoonaa euroa). 

Komission marraskuussa 2007 julkaistu tiedonanto "Mikroluottojen kehittämistä kasvun ja 
työllisyyden tukemiseksi koskeva eurooppalainen aloite" kehottaa jäsenvaltioita 
mukauttamaan instituutioita, lainsäädäntöä ja kauppaa koskevia kansallisia puitteita, jotka 
ovat tarpeen mikroluottojen kehittämiseen soveltuvan toimintaympäristön kehittämiseksi.  
Sen lisäksi käynnistettiin JASMINE, uusi Euroopan tason keskusyksikkö, jonka tavoitteena 
on tukea pankkialan ulkopuolella toimivien mikrorahoituslaitosten kehitystä jäsenvaltioissa. 
Vaikka aloitteen osa-alueet ovat lupaavia, haittana on se, että ne jättävät asian pääosin 
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jäsenvaltioiden hoidettavaksi todellisten eurooppalaisten puitteiden luomisen sijaan.
Kohderyhmät

Esittelijän mielestä mikroluottoja koskevan eurooppalaisen aloitteen tuloksen tulisi olla 
innovatiivinen ja keskittyä kohderyhmiin, joihin ei tähän mennessä ole kiinnitetty riittävästi 
huomiota. Koska on olemassa monia pk-yrityksiin kohdistuvia aloitteita, jotka koskevat 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja näitä kohderyhmiä palvelevat yleensä perinteiset pankit, 
mikroluottojen kehittämistä koskevan eurooppalaisen aloitteen tulisi sen sijaan keskittyä 
heikossa asemassa oleviin henkilöihin, jotka haluavat perustaa mikroyrityksen, kuten 
pitkäaikaistyöttömiin, sosiaalitukien varassa eläviin, maahanmuuttajiin, etnisiin 
vähemmistöihin, pimeässä taloudessa toimiviin tai köyhällä maaseudulla asuviin sekä naisiin. 
Siksi on otettava huomioon, että kohderyhmät eri jäsenvaltioissa eroavat huomattavasti 
toisistaan ja ovat hyvin monimuotoisia. 

On pohdittava, kuka voi toimia välittäjänä luotonottajan ja luotontarjoajan välillä. On tarpeen 
pohtia vaihtoehtoa, jossa välittäjä voidaan valita kohderyhmästä. Tämä ratkaisu voi olla 
tehokas, koska kohderyhmän jäsenet saattavat luottaa ryhmään kuuluvaan välittäjään 
enemmän kuin ulkopuoliseen henkilöön. Toisaalta ryhmän sisäinen luottojärjestelmä ei 
välttämättä ole ihanteellinen tietyissä ryhmissä, koska se saattaa lisätä jo olemassa olevan 
ylemmän luokan valtaa.

Mikroluottojen erityispiirteet

Pankkiala pitää lainaamista yllä määritellyille mikroluottojen kohderyhmille riskialttiina ja 
kalliina. Kaupalliset pankit väittävät, että maksuhäiriöiden ja alhaisten marginaalien riskit 
ovat kohtuuttoman suuret. Siksi pankit eivät ole kiinnostuneita tietyistä asiakasryhmistä, jotka 
jäävät pankkipalveluiden ulkopuolelle. 
Tämä tarkoittaa, että mikroluottojen myöntäminen poikkeaa perinteisestä pankkitoiminnasta. 
Siihen sisältyy innovatiivisia ja subjektiivisia tekijöitä, kuten vaihtoehtoiset tai puuttuvat 
vakuusvaatimukset ja perinteisestä poikkeava luottokelpoisuuden arviointi. Monissa 
tapauksissa mikroluottojen myöntämisen taustalla on taloudellisten syiden tai voiton 
tavoittelun lisäksi yhteenkuuluvuuden lisääminen pyrkimällä integroimaan heikommassa 
asemassa olevat yhteiskuntaan. 

Mikroluottojen myöntämisellä on korkeammat toimintakulut lainan pienen koon, (riittävän) 
vakuuden puuttumisen ja korkeiden käsittelykulujen takia, koska asiakkaita on usein vaikea 
tavoittaa sekä perusteellisten liiketoiminnan tukipalveluiden ja neuvonnan tarpeen takia –
näistä syistä tarvitaan laaja ja kallis verkosto henkilöitä, jotka ovat lähellä kohderyhmää.

Vaikka mikroluottojen tarjoaminen ei olisi kannattavaa, on taloudellisesti järkevää tukea sitä, 
koska itsenäisen ammatinharjoittamisen tukemisen kustannukset ovat yleensä alhaisemmat 
kuin työttömyysetuuksien kustannukset ainakin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 

Mikroluottoja koskevan eurooppalaisen aloitteen mahdolliset osa-alueet

Mikroluottojen näkyvyyden lisääminen
Jotta mikroluotoille saadaan EU:n tasolla niiden tarvitsema näkyvyys kehityksen tueksi, ne on 
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lisättävä erilliseksi luokaksi tilastoihin ja pankkitoiminnan lainsäädäntöön. Näin ollen on 
kyseenalaista, onko komission käyttämä kaikkia EU:n jäsenvaltioita koskeva mikroluottojen 
yhtenäinen määritelmä sopiva.  Koska asukaskohtainen BKT vaihtelee huomattavasti eri 
jäsenvaltioissa, samalla lainan nimellismäärällä on eri vaikutus eri alueilla. 

Mikroluottoja tulisi tukea myös verohelpotuksilla ja korkokattojen poistamisella. 
Korkokatoilla suojataan lainanottajia lainanoton liian korkeilta kustannuksilta. Korkokatto 
saattaa kuitenkin estää lainaajia kattamasta lainauskulujaan ja pakottaa ihmiset lainaamaan 
koronkiskureilta, joiden korot ovat vieläkin korkeampia. Monet mikroluottojen parissa 
toimivat väittävät, että mikroluottojen kohdalla lainanottajan kannalta pullonkaulana eivät ole 
kustannukset, vaan saatavuus. Koska mikroluotot ovat pieniä summia, joiden laina-aika on 
lyhyt, takaisinmaksuerät ovat pieniä siitä huolimatta, että korot näyttävät ensisilmäyksellä 
kohtuuttoman korkeilta. Siksi korkokattoa tulisi käyttää vain kuluttajaluotoissa.

EU:n rahoitus
JASMINE-hanketta lukuun ottamatta EU:n aloitteilla, joiden tulisi tukea mikroluottoja, on 
mikroluottoja laajempi soveltamisalue, mikä haittaa keskittymistä erityisesti heikossa 
asemassa olevien tukemiseen myöntämällä heille mikroluottoja. Sen lisäksi aloitteiden 
monimuotoisuus ja niiden hallinnan monimutkaisuus vaikeuttavat pienten hankkeiden 
hyötymistä aloitteista. EU:n aloitteiden yksinkertaistaminen ja tarkempi kohderyhmien 
määrittely olisi tarpeen. 

Mikroluottojen tarjoamisen edistämiseksi heikossa asemassa oleville kohderyhmille EU:n 
rahoitusta tulisi myöntää sillä ehdolla, että näihin kohderyhmiin kuuluvia ihmisiä tuetaan 
seuraavilla alueilla:

- Epäsuora tuki tarjoamalla vakuuksia, koska tämä tarjoaa kannustimia yksityiselle 
lisätuelle. 

- Liiketoiminnan tukipalveluiden kulujen kattaminen, jos tuen tarjoaja on 
mikrorahoituslaitos tai muu organisaatio. Liiketoiminnan tuen saatavuus (kuten 
mentorointi, koulutus, neuvonta, talousalan koulutus, tukipuhelin, mikroyrittäjien ryhmät) 
mikroyritysten perustajille, jotka kuuluvat heikossa asemassa olevaan kohderyhmään, on 
tärkeää.

- Parhaiden käytäntöjen tutkimus ja vaihto, esimerkiksi mikroluottojen myöntämiseen, 
turvaamiseen ja riskien vähentämiseen liittymissä innovatiivisissa tekniikoissa 
(esimerkiksi vaihtoehtoiset vakuusvaatimukset, perinteisestä poikkeavat 
luottokelpoisuuden arviointimenetelmät tai luokituspisteytysjärjestelmät). Olisi arvioitava, 
missä laajuudessa kyseiset lähestymistavat toimivat EU:ssa ja missä kohderyhmässä. 
Laajaa parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa (eri maiden ja alueiden kanssa 
Euroopassa ja sen ulkopuolella) tulisi edistää.  

Mikroluottojen tarjoajien sääntely

Vakavaraisuusdirektiivi ei näytä aiheuttavan suoria esteitä rahoituslaitosten tarjoamille 
mikroluotoille. Perinteiset pankit eivät kuitenkaan halua palvella pankkipalveluiden 
ulkopuolelle jääviä ihmisiä ja siksi pankkialan ulkopuolella toimivilla mikrorahoituslaitoksilla 
näyttää olevan paremmat valmiudet kattaa tämä kohderyhmä. Vakavaraisuusdirektiivin 
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puitteissa voidaan silti ennakoida edullisempaa kohtelua mikroluotoille, jotka aikaisemmat 
tiedot osoittavat vähemmän riskialttiiksi (monien mikroluottojen tarjoajien mukaan 
takaisinmaksutaso on yleensä huomattavan korkea). Mikroluotto-termin käyttöönotto 
vakavaraisuusdirektiivissä lisäisi tietoisuutta.

Lisäksi osa vakavaraisuusdirektiivistä ja se tosiasia, että direktiivi perustuu 
yhdenmukaistamisen vähimmäistasoon, aiheuttaa epäsuoria esteitä. Ensinnäkin 
vakavaraisuusdirektiivin mukaan vain rahoituslaitoksilla on lupa vastaanottaa talletuksia tai 
muita takaisinmaksettavia varoja yleisöltä. Rahoituslaitosten hallinnollinen rasitus on suuri, 
mikä pakottaa pankkialan ulkopuolella toimivat mikroluottojen tarjoajat vertaamaan 
pankkitoimintaluvan (ja sen mukanaan tuoman suhteellisen halvan talletusrahoituksen) 
hyötyjä haittoihin, joita säänneltynä yksikkönä toimiminen tuo.  Vielä tärkeämpää on se, että 
osa jäsenvaltioista päivitti vakavaraisuusdirektiivin säännökset kansallisissa laeissaan 
rajaamalla lähes kaiken lainanantotoiminnan toimiluvan saaneille pankeille. Suoraan pankeilta 
mikroluottojen tarjoajille lainattujen varojen jälleenlainaamista on myös rajoitettu useissa 
jäsenvaltioissa. Nämä vaatimukset muodostavat esteitä pankkialan ulkopuolisten 
mikrorahoituslaitosten mikroluottojen tarjoamiselle.  

Pankkialan ulkopuolella toimivien mikrorahoituslaitosten perustamisen edistämiseksi 
esittelijä tukee kattavia yhdenmukaistettuja EU:n puitteita pankkialan ulkopuolella toimiville 
mikrorahoituslaitoksille. Pankkialan ulkopuolella toimivien mikrorahoituslaitosten 
yhdenmukaistettujen puitteiden ei kuitenkaan tulisi pakottaa olemassa olevia mikroluottojen 
tarjoajia luopumaan yksilöllisyydestään. Ala on luonut jäsenvaltioissa erilaisia malleja, jotka 
on mukautettu kunkin valtion oikeudelliseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen ympäristöön. On 
myös varmistettava, ettei synny epäoikeudenmukaista kilpailua toimiluvan saaneiden 
pankkien kanssa.

Rahanpesun ja terrorismin vastainen lainsäädäntö
Direktiivin 2005/60/EY säännökset saattavat estää henkilöitä, joilla ei ole pysyvää 
asuinpaikkaa tai henkilötodistusta saamasta lainaa. Näitä ihmisryhmiä ei kuitenkaan pitäisi 
sulkea mikroluottojen myöntämisen ulkopuolelle. Koska mikroluottojen summat ovat matalia, 
erityiset poikkeukset eivät heikennä direktiivin tavoitteita. 

Valtiontukea / vähämerkityksistä tukea koskeva asetus
Valtiontuki on tärkeä tekijä mikroluottojen tukemisessa. EU:n vähämerkityksistä tukea 
koskevan asetuksen ilmoitusvelvollisuus voi aiheuttaa ongelmia mikroluottojen rahoitustuelle, 
koska asetuksen mukaan valtion yritykselle myöntämä alle 200 000 euron taloudellinen tuki 
kolmen tilikauden aikana ei ole valtiontukea. Tämä sääntö koskee kaikkia jäsenvaltioita 
poikkeuksetta, vaikka erityisesti pieniä yrityksiä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevat 
ehdot vaihtelevat huomattavasti. Siksi vähämerkityksisen tuen rajan eriyttämistä eri 
jäsenvaltioissa tulisi harkita.

Maatalousalalla toimiville yrityksille myönnetyn vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ei 
saa ylittää 7 500 euroa kolmen vuoden aikana. Tämä ala kattaa kuitenkin suuren osan 
mikroluottojen potentiaalisista markkinoista, eikä sitä tule syrjiä. Lisäksi monet 
maanviljelijät, joilla on pieni maatalousalan yritys, eivät saa tukia, koska niiden saamiseen 
vaaditaan yleensä vähimmäiskoko (viljelyala jne.). Tätä maatalousalan syrjintää 
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vähämerkityksistä tukea koskevassa asetuksessa tulisi tarkistaa.
On havaittu, että menettely, jolla komissio hyväksyy menetelmät, joiden avulla pyritään 
hyötymään takausjärjestelyjä koskevista poikkeuksista, on pitkä ja monimutkainen. On 
tutkittava, onko sitä mahdollista yksinkertaistaa niin, että avun vastaanottaminen on avointa, 
kun se tarjotaan takausjärjestelyjen osana.
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