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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s priporočili Komisiji o evropski pobudi za razvoj mikrokredita v podporo rasti in 
zaposlovanja
(2008/2122 (INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 13. novembra 2007 o evropski pobudi za razvoj 
mikrokredita v podporo rasti in zaposlovanja (COM(2007)0708),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. julija 2007 o politiki finančnih storitev (2005–
2010) – bela knjiga1 in zlasti odstavka 35,

– ob upoštevanju Priporočila Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in 
srednje velikih podjetij2,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 20. julija 2005 – Skupni ukrepi za rast in 
zaposlovanje: Lizbonski program Skupnosti (COM(2005) 0330),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. julija 2005 – Kohezijska politika za podporo 
rasti in novim delovnim mestom: strateške smernice skupnosti za obdobje 2007–2013 
(COM(2005)0299),

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 11. decembra 2007: Lizbonska strategija za rast 
in delovna mesta, ki jo države članice in regije izvajajo v okviru kohezijske politike EU v 
obdobju 2007–2013 (COM(2007)0798),

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 11. decembra 2007 – Predlog lizbonskega 
programa Skupnosti 2008–2010 (COM(2007)0804),

– ob upoštevanju Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta št. 1639/2006/ES z dne 
24. oktobra 2006 o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost 
(2007–2013)3,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 19. junija 2008 – „Najprej pomisli na 
male“ „Akt za mala podjetja“ za Evropo (COM(2008)0394),

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (preoblikovano) 4  in predloga 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 1. oktobra 2008 o spremembi direktiv 
2006/48/ES in 2006/49/ES glede bank, pridruženih centralnim institucijam, nekaterih 
postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega 
upravljanja (COM(2008)0602),

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0338.
2 UL L 124, 20. 5. 2003, str. 36.
3 UL L 310, 9. 11. 2006, str. 15.
4 UL L 177, 30. 6. 2006, str. 1.
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– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 
26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in 
financiranje terorizma1,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi 
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis 2,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi 
členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje3,

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/17/ES z dne 31. marca 
2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, 
energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev4,

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/18/ES z dne 31. marca 
2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev5,

– ob upoštevanju pisne deklaracije z dne 14. januarja 2008 o mikrokreditih (0002/2008),

– ob upoštevanju člena 192(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju členov 39 in 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenj Odbora za 
proračun, Odbora za pravice žensk in politiko enakih možnosti, Odbora za industrijo, 
raziskave in energetiko ter Odbora za pravne zadeve (A6-0000/2008),

A. ker Komisija šteje, da je posojilo mikropodjetju v znesku 25.000 EUR ali manj, kot je 
opredeljeno v njenem Priporočilu z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in 
srednje velikih podjetij (podjetje, v katerem je zaposlenih manj kot 10 ljudi in katerega 
letni promet in/ali letna bilančna vsota ne presegata 2 milijona EUR), mikrokredit,

B. ker je težaven dostop do primernih oblik financiranja pogosto naveden kot zelo 
pomembna ovira za podjetništvo in ker obstaja veliko potencialno povpraševanje po 
mikrokreditih, ki trenutno ni zadovoljeno,

C. ker se Skupnost ni primerno odzvala na predhodne zahteve Parlamenta iz resolucije z dne 
11. julija 2007 za pripravo akcijskega načrta za mikrofinanciranje, ki bi usklajeval 
različne politične ukrepe, in za čim boljšo uporabo najboljših praks v EU in zunaj nje,

D. ker ločijo mikrokredit od navadnega kredita številne lastnosti, vključno s kreditom 
majhnim in srednje velikim podjetjem, in ker podjetja, ki iščejo navadne kredite, ponavadi 
dobijo le-te pri navadnih bankah,

                                               
1 UL L 309, 25. 11. 2005, str. 15.
2 UL L 379, 28. 12. 2006, str. 5.
3 UL L 337, 21. 12. 2007, str. 35.
4 UL L 134, 30. 4. 2004, str. 1.
5 UL L 134, 30. 4. 2004, str. 114.
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E. ker mikrokrediti zahtevajo višje stroške poslovanja zaradi majhnega zneska posojila, 
pomanjkanja (zadostnega) zavarovanja in visokih stroškov opravljanja storitev,

F. ker ima področje mikrokreditov inovativne in subjektivne elemente, kot so alternativne 
zahteve ali odsotnost zahtev po zavarovanju ter neobičajen način ocenjevanja kreditne 
sposobnosti, in se pogosto dodeljujejo ne samo za ustvarjanje dobička, ampak tudi za 
kohezijske namene, tako da se poskuša (ponovno) integrirati prikrajšane osebe v družbo,

G. ker so mikrokrediti po definiciji majhni, vendar je njihov učinek toliko večji zaradi 
možnosti „recikliranja“ (odobravanja nadaljnjega podobnega posojila po odplačilu), ki ga 
omogoča običajno kratek rok odplačila,

H. ker lahko mikrokredite ponudijo številni ponudniki, kot so ponudniki neformalnih 
finančnih storitev, organizacije v lasti članov, nevladne organizacije ter hranilnice in 
komercialne banke, in ker je lahko sodelovanje med nebančnimi mikrofinančnimi 
institucijami (MFI) in komercialnimi bankami koristno,

I. ker sedanja finančna kriza dokazuje slabe strani zapletenih finančnih produktov in hkrati 
poudarja pomen institucij, ki svoje poslovanje usmerjajo v lokalni razvoj,

J. ker je treba spodbujati podjetništvo,

K. ker lahko omejitve obrestne mere odvračajo posojilodajalce od ponujanja mikrokreditov, 
če zaradi takih omejitev ne morejo pokriti svojih stroškov posojila,

L. ker bi morala imeti podpora mikrokreditom pomembno vlogo v revidirani lizbonski 
strategiji,

M. ker bi morali biti v središču evropske pobude o mikrokreditih prikrajšani ljudje, kot so 
(dolgotrajno) brezposelni, prejemniki socialne pomoči, priseljenci, etnične manjšine, kot 
so Romi, osebe, ki opravljajo neformalno delo ali ki živijo v ogroženih podeželskih 
območjih, ter ženske, ki želijo ustanoviti mikropodjetje,

N. ker je javna intervencija na področju mikrokreditov potrebna, čeprav bi morali v čim večji 
meri zagotoviti zasebno udeležbo, 

O. ker obstajajo številne pobude EU, ki vsebujejo elemente podpore za mikrokredite, in bi bil 
bolj osredotočen pristop koristen,

P. ker je za ustanovitelje mikropodjetij nujno potreben dostop do storitev za podporo 
podjetjem in bi moralo biti za jemalce mikrokredita obvezno usposabljanje,

Q. ker bi dostop do kreditnih podatkov potencialnih kreditojemalcev olajšal dodeljevanje 
mikrokreditov,

R. ker bi bilo treba spodbujati raziskave in izmenjavo najboljših praks na področju 
mikrokreditov, na primer glede inovativnih tehnik za dodeljevanje, varovanje in 
zmanjševanje tveganja mikrokreditov, s ciljnimi skupinami in v obsegu, v katerih taki 
pristopi delujejo v okviru EU,
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S. ker bi bilo treba preučiti vlogo posrednikov z namenom preprečevanja zlorab,

T. ker bi bilo treba vzpostaviti okvir EU za nebančne mikrofinančne institucije,

U. ker z zakonodajo proti pranju denarja in proti terorizmu ne bi smeli izključiti oseb brez 
stalnega prebivališča ali osebnih dokumentov iz možnosti pridobitve mikrokredita,

V. ker bi bilo treba pravila EU o konkurenci prilagoditi, da bi zmanjšali ovire za odobritev 
mikrokreditov,

W. ker bi morala biti pravila EU o javnih naročilih v pomoč najemnikom mikrokredita,

1. zahteva, naj Komisija Parlamentu na podlagi člena 44, člena 47(2) ali člena 95 Pogodbe 
ES predloži zakonodajni predlog ali več zakonodajnih predlogov o zadevah, ki so 
obravnavane v podrobnih priporočilih v nadaljevanju;

2. potrjuje, da ta priporočila spoštujejo načelo subsidiarnosti in temeljne pravice državljanov;

3. meni, da morajo, kjer je to primerno, finančne posledice zahtevanega predloga ali 
zahtevanih predlogov kriti dodeljena proračunska sredstva EU;

4. naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo in spremljajoča podrobna 
priporočila Komisiji in Svetu ter vladam in parlamentom držav članic.
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PRILOGA K PREDLOGU RESOLUCIJE: PODROBNA PRIPOROČILA O VSEBINI 
ZAHTEVANEGA PREDLOGA

1. Priporočilo 1 o spodbujanju ozaveščenosti o mikrokreditih

Evropski parlament meni, da se mora zakonodajni akt, ki bi naj bil sprejet, osredotočiti 
na ureditev naslednjega:

(a) Komisija bi morala zagotoviti uvedbo pojma mikrokredit v ustrezne statistike in 
zakonodajo o finančnih institucijah. Statistike o mikrokreditih bi morale upoštevati 
BDP na prebivalca v državah članicah in razlikovati med samozaposlenimi ali 
družinskimi podjetji ter podjetji z zaposlenimi, ki niso člani družine, da bi 
zagotovile pozitivno diskriminacijo v korist prvih.

(b) Komisija bi morala izdelati komunikacijsko strategijo z namenom spodbujati 
samozaposlovanje kot alternativo zaposlovanju, zlasti pa kot način za preprečevanje 
brezposelnosti v prikrajšanih ciljnih skupinah.

(c)  Komisija bi morala povabiti države članice, naj izvajajo davčne spodbude za 
zasebno udeležbo v poslovanju z mikrokrediti.

(d) Komisija bi morala povabiti države članice, naj uporabo zgornjih omejitev obrestnih 
mer omejijo na potrošniška posojila.

(e) Komisija bi morala zahtevati, naj države članice specifično analizirajo in poročajo o 
prizadevanjih in rezultatih na področju mikrokreditov v svojih letnih poročilih o 
nacionalnih programih reform v zvezi z integriranimi smernicami za rast in delovna 
mesta iz revidirane lizbonske strategije. Komisija bi morala izrecno obravnavati 
mikrokredite v letnem poročilu EU o napredku. 

2. Priporočilo 2 o financiranju EU

Evropski parlament meni, da se mora zakonodajni akt, ki se bo sprejel, osredotočiti na 
ureditev naslednjega:

(a) (So)financiranje naslednjih projektov, za katere se uporablja tako financiranje in 
ki so posebej namenjeni spodbujanju razpoložljivosti mikrokreditov za prikrajšane 
ciljne skupine, kot so jih opredelile države članice na svojih ozemljih (kot so 
Romi, priseljenci, prebivalci ogroženih podeželskih območij in ženske):

(i) zagotavljanje jamstva za ponudnike mikrokreditov; 

(ii) zagotavljanje storitev za podporo podjetjem kot dodatnih storitev za jemalce 
mikrokreditov, ki jih opravljajo ponudniki mikrokreditov ali tretje osebe, in 
morajo vsebovati obvezno ciljno usmerjeno usposabljanje z merljivimi 
rezultati za jemalce mikrokredita;
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(iii) raziskave in izmenjavo najboljših praks na operativnem področju, na primer 
glede zahtev po alternativnem zavarovanju, neobičajnih načinov ocenjevanja 
kreditne sposobnosti, sistema točkovanja in vloge posrednikov; in

(iv) vzpostavitev podatkovne zbirke za celotno EU, ki bo vsebovala pozitivne in 
negativne kreditne podatke o najemnikih kreditov.

(b) Za preprečevanje vzporednosti bi morala Komisija: 

(i) imenovati en sam subjekt za usklajevanje, ki bo povezal vse dejavnosti EU v 
zvezi z financiranjem z mikrokrediti; in

(ii) (so)financirati projekte le, če sistemi socialnega varstva prenehajo izplačevati 
denarna nadomestila ali plačajo denarna nadomestila samo kratek čas po 
odobritvi mikrokredita.

3. Priporočilo 3 o usklajenem okviru EU za nebančne MFI

Evropski parlament meni, da se mora zakonodajni akt, ki bi naj bil sprejet, osredotočiti 
na ureditev naslednjega:

Komisija naj predlaga zakonodajo, ki bo uredila okvir za nebančne mikrofinančne 
institucije v celotni EU. Elementi takega okvira naj bodo:

(a) jasna opredelitev ponudnikov mikrokreditov, ki določa, da ne sprejemajo vlog in 
zato niso finančne institucije na podlagi direktive o kapitalskih zahtevah;

(b) zmožnost opravljanja samo kreditnih dejavnosti; 

(c) zmožnost nadaljnjega kreditiranja; in

(d) usklajena pravila, ki temeljijo na tveganjih, za odobritev, registracijo, poročanje in 
bonitetni nadzor.

4. Priporočilo 4 o zakonodaji na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja 
terorizma

Evropski parlament meni, da se mora zakonodajni akt, ki bi naj bil sprejet, osredotočiti 
na ureditev naslednjega:

Komisija bi morala pri reviziji direktive 2005/60/ES zagotoviti, da določbe iz navedene 
direktive ne predstavljajo ovir, ki bi osebam brez stalnega naslova ali osebnih 
dokumentov preprečevale dostop do mikrokredita, tako da omogočijo posebno izjemo 
od določb glede dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke.

5. Priporočilo 5 o pravilih o konkurenci

Evropski parlament meni, da se mora zakonodajni akt, ki bi naj bil sprejet, osredotočiti 
na ureditev naslednjega:
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(a) Komisija bi morala pri pregledu pravil de minimis predvideti:

(i) razlikovanje omejitev de minimis med državami članicami, ko gre za finančno 
podporo ponudnikom mikrokreditov;

(ii) odpravo diskriminacije pomoči de minimis, dodeljene podjetjem v kmetijskem 
sektorju, če je pomoč dodeljena v zvezi z mikrokreditom; in

(iii) zmanjšanje upravne obremenitve, če je pomoč dodeljena v zvezi z 
mikrokreditom.

(b) Komisija bi morala v zakonodaji navesti, da je vloga nebančnih mikrofinančnih 
institucij in, če je primerno, javna podpora, ki jo prejemajo take institucije, v skladu 
s pravili EU o konkurenci.

(c) Komisija bi morala izvajati pravila, ki omogočajo preferencialno obravnavo blaga in 
storitev, ki jih ponujajo jemalci mikrokredita pri postopkih javnih naročil.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje predloga

Ponudba mikrokreditov izvira iz Južne Azije in Latinske Amerike, kjer so bile prve pobude za 
mikrokredite sprožene sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Najbolj znan projekt s 
področja mikrokreditov je Grameen Bank v Bangladešu, ki jo je leta 1976 ustanovil prof. 
Muhammad Yunus. Poslovni model Grameen Bank, ki je danes največja mikrofinančna 
institucija (MFI) z več kakor 6 milijoni kreditojemalcev, so posnemale številne druge MFI. 
Leta 2005 sta prof. Yunus in Grameen Bank prejela Nobelovo nagrado za mir.

Uspeh mikrokreditov pri zmanjševanju revščine v državah v razvoju doslej še ni bil prenešen 
v okvir EU. Čeprav obstajajo številne javne in zasebne pobude, ki poskušajo spodbujati ta 
način poslovanja tudi v Evropi, še vedno manjka celovit pristop in v tem sektorju obstaja 
tržna vrzel: vsi pokazatelji kažejo visoko potencialno povpraševanje po mikrokreditih med 
ljudmi, ki ne morejo pridobiti kredita v navadnem bančnem sektorju.

Uspeh evropske pobude na področju mikrokreditov bi lahko veliko prispeval k doseganju 
ciljev revidirane lizbonske strategije za rast in delovna mesta ter k ustvarjanju inovativnega, 
ustvarjalnega in dinamičnega evropskega gospodarstva. Majhna podjetja so bistven vir rasti, 
zaposlovanja, podjetniških spretnosti, inovacij in kohezije v EU. Mikrokrediti lahko še 
posebej podpirajo eno od štirih prednostnih nalog lizbonske strategije, in sicer sprostitev 
poslovnega potenciala tako, da s samozaposlovanjem pomagajo pri družbeni in ekonomski 
(ponovni) integraciji ljudi. Dejansko se lizbonska strategija lahko šteje kot učinkovita samo, 
če bistveno poveča raven zaposlenosti. 

(Izraz „mikrofinanciranje“ obsega tudi druge finančne storitve majhnega obsega, kot so 
mikrozavarovanja, osnovni tekoči računi in varčevalni računi. Ti pojmi ne bodo obravnavani 
v poročilu o mikrokreditih.)

Kratka vsebina sporočila Komisije

Komisija je opredelila mikrokredit kot posojilo v znesku 25.000 EUR ali manj, namenjeno 
mikropodjetju (to je podjetju, ki ima manj kot 10 zaposlenih ali katerega letni promet in/ali 
letna bilančna vsota ne presegata 2 milijona EUR). 

Sporočilo Komisije „Evropska pobuda za razvoj mikrokreditov v podporo rasti in 
zaposlovanja“, objavljena novembra 2007, vabi države članice, naj ustrezno prilagodijo 
nacionalni institucionalni, pravni in poslovni okvir, ki je potreben za spodbujanje bolj 
ugodnega okolja za razvoj mikrokreditov. Poleg tega je bila pripravljena pobuda JASMINE, 
nova pomoč na ravni Skupnosti, namenjena za podporo razvoja nebančnih MFI v državah 
članicah. Čeprav vsebuje ta pobuda obetavne elemente, pa je njihova slaba stran ta, da jih v 
veliki meri prepušča državam članicam in ne določa resnično evropskega okvira.
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Ciljne skupine

Po mnenju poročevalca bi moral biti rezultat evropske pobude na področju mikrokreditov 
inovativen in osredotočen na ciljne skupine, ki jim doslej ni bilo posvečene dovolj pozornosti. 
Ker je MSP, ki sodijo v kategorijo majhnih in srednje velikih podjetjih, namenjenih veliko 
pobud, in ker tem ciljnim skupinam ponavadi strežejo navadne banke, je evropska pobuda za 
razvoj mikrokreditov osredotočena zlasti na prikrajšane osebe, ki želijo ustanoviti 
mikropodjetje, kot so (dolgotrajno) brezposelni, prejemniki socialne pomoči, priseljenci, 
etnične manjšine, osebe, ki opravljajo neformalno delo ali živijo v ogroženih podeželskih 
območjih ter ženske. Zato je treba upoštevati, da se ciljne skupine precej razlikujejo po 
državah članicah in so tudi zelo različne med seboj. 

Treba je obravnavati vprašanje, kdo naj bo posrednik med kreditojemalcem in 
kreditodajalcem. Treba je upoštevati, da je posrednika mogoče izbrati iz ciljne skupine same. 
Taka rešitev je lahko po eni strani učinkovita, saj člani ciljne skupine morda bolj zaupajo 
posredniku, ki je eden izmed njih, kakor tretji osebi. Po drugi strani pa kreditni sistem znotraj 
skupine morda za nekatere skupine ni najbolj primeren, saj lahko spodbudi nadvlado že 
obstoječega zgornjega sloja v skupini.

Posebne značilnosti mikrokredita

Uveljavljeni bančni sektor meni, da je posojanje ciljnim skupinam za mikrokredite, kot so 
opredeljene zgoraj, tvegano in stroškovno intenzivno. Komercialne banke pravijo, da se 
soočajo z nesprejemljivo visokimi tveganji neplačila in nizkimi maržami. Zato nekateri 
segmenti strank za take banke niso zanimivi, zato te osebe težko sodelujejo z bankami. 
To pomeni, da se poslovanje z mikrokrediti razlikuje od tradicionalnega bančnega poslovanja. 
Obsega inovativne in subjektivne elemente kot so alternativno zavarovanje ali pa poslovanje 
brez zavarovanja ter neobičajno ocenjevanje kreditne sposobnosti. V številnih primerih se 
mikrokrediti odobrijo ne le iz ekonomskih razlogov in ne samo zaradi dobička, ampak tudi za 
kohezijske namene, da bi poskušali (ponovno) integrirati prikrajšane osebe v družbo.

Odobritev mikrokreditov pomeni višje stroške poslovanja zaradi majhnega zneska kredita, 
pomanjkanje (zadostnega) zavarovanja in visokih stroškov opravljanja storitev, saj je stranke 
pogosto težko fizično doseči, ter zahteva intenzivne storitve za podporo podjetjem in 
svetovanje – te značilnosti ponavadi zahtevajo široko in drago mrežo ljudi, ki so ciljni skupini 
najbližji.

Čeprav ponudba mikrokreditov ni donosna, jo je ekonomsko smiselno podpreti, saj je 
ponavadi finančna podpora samozaposlovanju vsaj srednje in dolgoročno nižja od stroškov 
nadomestil za brezposelnost. 

Možni elementi evropske pobude o mikrokreditih

Naj postanejo mikrokrediti vidni
Da bi postal pojem mikrokredita dovolj razpoznaven na ravni EU, da bi to spodbujalo njegov 
razvoj, mora postati posebna kategorija v statistiki in bančni zakonodaji. V tem smislu je 
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vprašljivo, ali je nediferencirana opredelitev mikrokredita, ki jo uporablja Komisija in se 
uporablja v vseh državah članicah EU, primerna. Ker se BDP na prebivalca zelo razlikuje 
med državami članicami, se v različnih regijah posojilo enake nominalne vrednosti obravnava 
različno.

Mikrokredite bi bilo treba spodbujati tudi z davčnimi spodbudami in odpravo omejitev 
obrestnih mer. Razlog za omejevanje obrestnih mer je zaščita kreditojemalcev pred 
previsokimi stroški najemanja kreditov. Vendar pa omejitve obrestnih mer kreditodajalcem 
onemogočajo kritje stroškov posojanja in ljudi prisilijo, da si sposojajo pri oderuhih, pri 
katerih so obrestne mere še višje. Številni izvajalci na področju mikrokreditov pravijo, da na 
področju mikrokreditov kreditojemalcev ne zadržujejo stroški, ampak dostopnost. 
Mikrokrediti so majhni zneski s kratkim rokom odplačila, zato so obroki odplačila manjši, 
čeprav so obrestne mere na prvi pogled videti izredno visoke. Zato bi bilo torej treba omejitve 
obrestnih mer uporabljati samo pri potrošniških kreditih.

Sredstva EU
Pobude EU, ki bi morale spodbujati mikrokredite, se z izjemo pobude JASMINE uporabljajo 
širše kakor mikrokrediti, kar posega v cilj osredotoči se posebej na podporo ogroženim 
osebam z odobritvijo mikrokredita. Poleg tega številčnost pobud in njihova administrativna 
zapletenost majhnim projektom otežujeta izkoriščanje. Poenostavitev pobud EU in bolj 
natančno razlikovanje med posebnimi ciljnimi skupinami bi lahko bila koristna. 

Da bi spodbudili najemanje mikrokreditov v socialno ogroženih ciljnih skupinah, bi se morala 
sredstva EU odobriti pod pogojem, da se podpirajo ljudje iz teh ciljnih skupin na naslednjih 
področjih:

- Posredna podpora z zagotavljanjem jamstev, saj to pomeni spodbudo za dodatno zasebno 
pomoč. 

- Kritje stroškov zagotavljanja storitev za podporo podjetjem, če jih izvajajo MFI same ali 
druge organizacije. Nujen je dostop do storitev za podporo podjetjem (kot so mentorstvo, 
usposabljanje, svetovanje, finančno izobraževanje, mikropodjetniški krogi) za 
ustanovitelje mikropodjetij, ki pripadajo prikrajšanim ciljnim skupinam.

- Raziskave in izmenjava najboljših praks, npr. v zvezi z inovativnimi tehnikami za 
dodelitev, varovanje in zmanjševanje tveganja mikrokredita (kot so zahteve za 
alternativno zavarovanje, neobičajni načini ocenjevanja kreditne sposobnosti ali sistemi 
točkovanja). Treba je oceniti, v kolikšni meri taki pristopi delujejo v okviru EU in s 
katerimi ciljnimi skupinami. Treba je spodbujati obširno izmenjavo najboljših praks in 
izkušenj (z državami in regijami v Evropi in zunaj nje). 

Reguliranje ponudnikov mikrokreditov
Direktiva o kapitalskih zahtevah ne določa neposrednih ovir za odobritev mikrokreditov v 
pooblaščenih finančnih institucijah. Vendar pa običajne banke po definiciji niso pripravljene 
poslovati z osebami, ki niso zanimive za banke, in videti je, da so za pokrivanje te ciljne 
skupine bolj primerne nebančne MFI. Kljub temu bi bilo treba v direktivi o kapitalskih 
zahteva predvideti bolj ugodno obravnavo za mikrokredite, ki so po preteklih podatkih manj 
tvegani (izkušnje številnih izdajateljev mikrokreditov so pokazale, da so stopnje odplačila na 
splošno izredno visoke). Uvedba izraza mikrokredit v direktivo o kapitalskih zahtevah bi 
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prispevala tudi k njegovi večji prepoznavnosti.
Poleg tega nekateri vidiki direktive o kapitalskih zahtevah in dejstvo, da je osnovana na 
načelu minimalne uskladitve, predstavljajo posredne ovire. Prvič, v skladu z direktivo o 
kapitalskih zahtevah smejo samo finančne institucije sprejemati vloge ali druga vračljiva 
sredstva od prebivalcev. Upravna obremenitev za finančne institucije je visoka, zato nebančni 
ponudniki mikrokreditov primerjajo prednosti dovoljenja za opravljanje bančnih storitev (in s 
tem dostopa do sorazmerno poceni financiranja z vlogami) s slabimi stranmi statusa zakonsko 
reguliranega subjekta. Še bolj pomembno je, da so nekatere države članice nadgradile določbe 
iz direktive o kapitalskih zahtevah v svoji zakonodaji tako, da so omejile skoraj vse posojilne 
dejavnosti na pooblaščene banke. Neposredno nadaljnje posojanje sredstev, sposojenih od 
bank, najemnikom mikrokreditov, je v številnih državah članicah prav tako omejeno. Take 
zahteve predstavljajo oviro za MFI, ki bi želele ponujati mikrokredite. 

Da bi spodbudil ustanavljanje nebančnih MFI poročevalec podpira izčrpni usklajeni okvir EU 
za nebančne MFI. Usklajeni okvir za nebančne MFI pa ne bi smel prisiliti obstoječih 
ponudnikov mikrokreditov, da se odrečejo svoji posebnosti. V tem sektorju so se v državah 
članicah oblikovali različni modeli, ki so prilagojeni tamkajšnjim pravnim, ekonomskim in 
socialnim okoljem. Poleg tega je treba zagotoviti, da ne bo nastajala nepoštena konkurenca s 
pooblaščenimi bankami.

Zakonodaja o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Določbe direktive 2005/60/ES lahko ljudem, ki nimajo stalnega naslova ali osebnih 
dokumentov, preprečujejo dostop do kreditov. Vendar pa teh skupin ljudi ne bi smeli 
izključevati iz možnosti pridobivanja mikrokreditov. Glede na nizke zneske mikrokreditov, 
posebne izjeme ne bodo spodkopale ciljev direktive. 

Uredba o državni pomoči/pomoči de minimis
Državna pomoč je pomemben dejavnik pri podpori mikrokreditov. Uredba EU o obveznosti 
prijavljanja pomoči de minimis lahko predstavlja težave glede finančne podpore za 
mikrokredite, saj v skladu z uredbo državna finančna podpora, ki znaša manj kot 200.000 
EUR v obdobju 3 finančnih let za določeno podjetje ne predstavlja državne pomoči. To 
pravilo se uporablja za vse države članice brez razlik, čeprav se razmere, zlasti kar zadeva 
majhna podjetja in samozaposlene, močno razlikujejo. Zato bi bilo treba razmisliti o 
diferenciaciji omejitve pomoči de minimis med državami članicami.
Za podjetja, ki so dejavna v kmetijskem sektorju, skupna pomoč de minimis, dodeljena enemu 
podjetju, ne presega 7500 EUR v obdobju treh let. Vendar pa ta sektor predstavlja velik delež 
potencialnega trga za mikrokredite in ne bi smel biti diskriminiran. Poleg tega številni kmetje, 
ki imajo majhna podjetja v kmetijskem sektorju, nimajo dostopa do subvencij, saj se ponavadi 
za subvencije zahteva določena minimalna velikost (površina itd.) podjetja. To diskriminacijo 
kmetijskega sektorja na področju pomoči de minimis bi bilo treba ponovno pregledati.

Na koncu je treba omeniti, da je videti, da je postopek Komisije za potrditev metodologije za 
pridobitev pravice do izjeme za jamstvene sheme dolgotrajen in zapleten. Treba bi bilo 
preučiti, ali obstajajo možnosti za poenostavitev postopka za potrditev preglednosti pomoči, 
če je dana v okviru jamstvene sheme.
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