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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. zawierającej zalecenia dla Komisji 
w sprawie „Europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia” (2008/2122 (INI)) 

(2010/C 117 E/14) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie „Europejskiej inicjatywy na rzecz 
rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” (COM(2007)0708), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie białej księgi na temat polityki 
w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-2010 ( 1 ), w szczególności jej pkt 35, 

— uwzględniając zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsię
biorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw ( 2 ), 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. zatytułowany „Wspólne działania na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia: wspólnotowy program lizboński” (COM(2005)0330), 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. zatytułowany „Polityka spójności wspierająca 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013” 
(COM(2005)0299), 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie realizacji strategii lizbońskiej na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia przez państwa członkowskie i regiony za pośrednictwem polityki spójności 
UE w latach 2007-2013 (COM(2007)0798), 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. zatytułowany „Wniosek dotyczący wspól
notowego programu lizbońskiego 2008-2010” (COM(2007)0804), 

— uwzględniając decyzję nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 października 2006 r. ustanawiającą program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 
(2007-2013) ( 3 ), 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zatytułowany „Najpierw myśl na małą 
skalę” – Program „Small Business Act” dla Europy (COM(2008)0394), 

— uwzględniając dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. 
w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredago
wana) ( 4 ) oraz wniosek Komisji z dnia 1 października 2008 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europej
skiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w odniesieniu do banków powiąza
nych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień 
w zakresie nadzoru i zarządzania kryzysowego (COM(2008)0602),
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— uwzględniając dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finanso
wania terroryzmu ( 1 ), 

— uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( 2 ), 

— uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji 
rolnej ( 3 ), 

— uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych ( 4 ), 

— uwzględniając dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi ( 5 ), 

— uwzględniając swoje oświadczenie z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie mikrokredytów ( 6 ), 

— uwzględniając art. 192 akapit drugi Traktatu WE, 

— uwzględniając art. 39 oraz art. 45 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Budżetowej, 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Prawnej oraz Komisji Praw Kobiet 
i Równouprawnienia (A6-0041/2009), 

A. mając na uwadze aktualną definicję mikrokredytu, sformułowaną przez Komisję, zgodnie z którą 
mikrokredytem jest pożyczka do kwoty 25 000 EUR, oraz fakt, że zalecenie 2003/361/WE określa 
mikroprzedsiębiorstwo jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obrót roczny 
lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 000 000 euro; mając na uwadze, że definicje te nie 
obejmują wszystkich rynków krajowych i nie umożliwiają dokonania wyraźnego rozróżnienia między 
mikrokredytami a mikropożyczkami udzielanymi mikroprzedsiębiorstwom czy między mikrokredytem 
dla kredytobiorców niekwalifikujących się do korzystania z usług bankowych a mikrokredytem dla 
mikroprzedsiębiorstw kwalifikujących się do korzystania z usług bankowych, 

B. mając na uwadze, że trudny dostęp do odpowiednich form finansowania jest często podawany jako 
bardzo istotna przeszkoda dla przedsiębiorczości, a w Unii Europejskiej istnieje znaczny potencjalny 
popyt na mikrokredyty, który w chwili obecnej nie jest zaspokojony, 

C. mając na uwadze, że Komisja nie zajęła się wnioskiem Parlamentu, zawartym w jego rezolucji z dnia 
11 lipca 2007 r. w sprawie sporządzenia planu działania na rzecz mikrofinansowania, koordynacji 
różnych środków politycznych i optymalnego wykorzystania najlepszych praktyk stosowanych w Unii 
Europejskiej i w krajach trzecich, 

D. mając na uwadze, że rok 2008 był drugim rokiem z rzędu, w którym Parlament zatwierdził środki na 
sfinansowanie projektu pilotażowego o nazwie „Działania na rzecz bardziej sprzyjających warunków 
udzielania mikrokredytów w UE”, a także mając na uwadze, że mimo iż Komisja nie wspomina o tych 
środkach w wymienionym wyżej komunikacie z dnia 20 grudnia 2007 r., można je z pożytkiem 
przeznaczyć na zgromadzenie kapitału własnego, który można wykorzystać jako kapitał na rozruch,
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E. mając na uwadze, że mikrokredyt różni się od zwykłego kredytu – w tym kredytu dla małych 
i średnich przedsiębiorstw – pod wieloma względami, a przedsiębiorstwa poszukujące zwykłych 
kredytów są zazwyczaj obsługiwane przez różnego rodzaju instytucje finansowe, a także mając na 
uwadze, że nie wolno zapominać o znaczeniu, jakie ma docelowe umożliwienie wszystkim obywa
telom korzystania z oficjalnego systemu finansowego, 

F. mając na uwadze, że mikrokredyt pociąga za sobą wyższe koszty operacyjne ze względu na niewielką 
kwotę pożyczki, brak (wystarczających) zabezpieczeń i wysokie koszty manipulacyjne, 

G. mając na uwadze, że mikrokredyty zawierają innowacyjne i subiektywne elementy, takie jak alterna
tywne zabezpieczenia lub ich brak oraz nietradycyjną ocenę zdolności kredytowej oraz że mikrokredyt 
jest często przyznawany nie tylko dla zysku, ale służy również celowi spójności poprzez próbę 
integracji lub ponownej integracji ze społeczeństwem osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
społecznej, 

H. mając na uwadze, że mikrokredyty są z definicji małe, ale możliwość ich ponownego wykorzystania 
(ponownego przyznania po spłacie jako dalszej pożyczki tego typu) ze względu na ich zasadniczo 
krótki termin płatności zwielokrotnia ich wpływ; mając na uwadze cel ponownej integracji podmiotów 
otrzymujących takie kredyty w ramach tradycyjnego systemu bankowego, 

I. mając na uwadze, że zaoferować mikrokredyty lub ułatwić dostęp do finansowania może wielu 
dostawców, takich jak na przykład nieformalni dostawcy usług finansowych (oficjalne udzielanie 
pożyczek podmiotom prywatnym przez podmioty prywatne – P2P), organizacje, których właścicielami 
są ich członkowie (np. spółdzielnie kredytowe), organizacje pozarządowe, kasy oszczędnościowo- 
pożyczkowe, instytucje finansowe rozwoju wspólnot lokalnych, banki gwarancyjne oraz fundusze 
gwarancyjne i banki oszczędnościowe, a także banki spółdzielcze i komercyjne oraz mając na uwadze, 
że współpraca pomiędzy tymi różnymi podmiotami może być bardzo korzystna, 

J. mając na uwadze, że istnieje potrzeba uznania jedynej w swoim rodzaju struktury usługodawców 
finansowych istniejącej w całej Unii Europejskiej, na którą składają się spółdzielnie kredytowe będące 
pozabankowymi instytucjami finansowymi gromadzącymi wkłady członków w celu udzielania mikro
pożyczek, oraz mając na uwadze, że te jedyne w swoim rodzaju struktury nie powinny a priori 
wykluczać ich udziału w odpowiednich programach finansowania mikrokredytów, 

K. mając na uwadze, że obecny kryzys finansowy i jego ewentualne konsekwencje dla całej gospodarki 
pokazują wady skomplikowanych produktów finansowych oraz potrzebę rozważenia sposobów popra
wienia skuteczności działania i dostępności wszelkich możliwych środków służących finansowaniu 
w przypadku ograniczonego dostępu przedsiębiorstw do kapitału ze względu na brak płynności 
finansowej, zwłaszcza w regionach o niekorzystnej sytuacji gospodarczej i społecznej, a jednocześnie 
podkreśla wagę instytucji, które skupiają swoją działalność na rozwoju lokalnym, mają silne więzi 
lokalne i świadczą kompleksowe usługi bankowe wszystkim podmiotom gospodarczym, 

L. mając na uwadze konieczność wspierania przedsiębiorczości, 

M. mając na uwadze potrzebę dołożenia wszelkich starań w celu zredukowania do niezbędnego minimum 
obciążenia regulacyjnego mikroprzedsiębiorstw, w związku z którą Komisję wzywa się do podjęcia 
odpowiednich działań, 

N. mając na uwadze, że górne limity stóp procentowych mogą zniechęcać kredytodawców do udzielania 
mikrokredytów, jeśli takie ograniczenia uniemożliwiają im pokrycie kosztów udzielenia kredytu, 

O. mając na uwadze, że wspieranie mikrokredytów powinno odgrywać znaczącą rolę w odnowionej 
strategii lizbońskiej, 

P. mając na uwadze, że w niemałej liczbie przypadków osoby ubiegające się o dostęp do funduszy 
w ramach polityki spójności UE w celu założenia małego przedsiębiorstwa rodzinnego mogą napotkać 
trudności z zapewnieniem wymaganego współfinansowania, 

Q. mając na uwadze, że osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, takie jak osoby bezrobotne (od 
dłuższego czasu), osoby na utrzymaniu opieki społecznej, imigranci, mniejszości etniczne jak na 
przykład Romowie, pracownicy szarej strefy lub osoby mieszkające na obszarach wiejskich 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz kobiety pragnące założyć mikroprzedsiębiorstwo 
powinny być w centrum zainteresowania inicjatywy UE na rzecz rozwoju mikrokredytów,
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R. mając na uwadze, że mimo iż należy zapewnić prywatne zaangażowanie w największym możliwym 
stopniu, konieczna jest interwencja publiczna w przedsięwzięcie mikrokredytów, 

S. mając na uwadze istnienie wielu inicjatyw UE zawierających elementy wsparcia dla mikrokredytów 
oraz fakt, że korzystne byłoby skonsolidowane i bardziej ukierunkowane podejście łączące, w celu 
utworzenia z takich inicjatyw jednolitego systemu, 

T. mając na uwadze, że dostęp założycieli mikroprzedsiębiorstw do wsparcia dla przedsiębiorstw (takiego 
jak szkolenia, doradztwo i rozwijanie potencjału) ma zasadnicze znaczenie, a osoby pragnące wziąć 
mikrokredyt powinny przechodzić obowiązkowe szkolenia, mając też na uwadze, że szkolenie konsu
mentów z zakresu finansów i odpowiedzialne udzielanie pożyczek to aspekty, które powinny stanowić 
istotny element polityki wszystkich instytucji mikrofinansowych, 

U. mając na uwadze, że potencjalnym beneficjentom mikrokredytów należy zapewnić odpowiednią 
poradę prawną dotyczącą, między innymi, zawierania umów kredytowych, rozpoczynania działalności, 
windykacji długów, nabywania i korzystania z praw własności przemysłowej i intelektualnej, szcze
gólnie wtedy, gdy dane mikroprzedsiębiorstwo ma zamiar bądź możliwość prowadzenia działalności 
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

V. mając na uwadze, że dostęp do danych kredytowych potencjalnych kredytobiorców ułatwiłby przy
znanie mikrokredytu, 

W. mając na uwadze, że należy promować badania i wymianę najlepszych praktyk w dziedzinie mikro
kredytów np. w odniesieniu do innowacyjnych technik przyznawania, zabezpieczania i ograniczania 
ryzyka mikrokredytów, zakresu oraz grup docelowych, w odniesieniu do których sprawdza się takie 
podejście w kontekście UE, 

X. mając na uwadze potrzebę przeanalizowania roli pośredników pod kątem zapobiegania nadużyciom 
oraz rozważenia alternatywnych sposobów ustalania wiarygodności kredytobiorców (np. poprzez 
grupy wzajemnego wsparcia), 

Y. mając na uwadze potrzebę ustanowienia ram unijnych dla pozabankowych instytucji mikrofinanso
wych oraz fakt, że Komisja powinna opracować mechanizm wspierający koncepcję mikrokredytu, 
który w opinii usługodawców udzielających takich kredytów byłby neutralny, 

Z. mając na uwadze, że osoby nieposiadające stałego adresu lub dokumentów tożsamości nie powinny 
być wykluczone z możliwości otrzymania mikrokredytu przez przepisy dotyczące zapobiegania praniu 
pieniędzy oraz terroryzmowi, 

AA. mając na uwadze, że należy dostosować przepisy WE dotyczące konkurencji w celu ograniczenia 
przeszkód przy przyznawaniu mikrokredytów, 

AB. mając na uwadze, że przepisy WE w sprawie zamówień publicznych powinny pomagać osobom 
biorącym mikrokredyt, 

1. zwraca się do Komisji o przedstawienie na podstawie art. 44, art. 47 ust. 2 lub art. 95 Traktatu WE 
wniosku legislacyjnego lub wniosków w sprawie zagadnień omówionych w szczegółowych zaleceniach 
przedstawionych w załączniku; 

2. stwierdza, że zalecenia te są zgodne z zasadą pomocniczości i z podstawowymi prawami obywateli; 

3. jest zdania, że w odpowiednich przypadkach skutki finansowe postulowanego(-ych) wniosku(-ów) 
powinny być pokryte ze środków przydzielonych z budżetu UE; 

4. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, a także szczegółowych zaleceń 
przedstawionych w załączniku, Komisji i Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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ZAŁĄCZNIK 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI: SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA W SPRAWIE TREŚCI ŻĄDANEGO WNIOSKU 
(ŻĄDANYCH WNIOSKÓW) 

1. Zalecenie 1: w sprawie upowszechniania wiedzy o mikrokredytach 

Parlament Europejski uważa, że akt(y) prawny(e), który(e) należy przyjąć, powinien(powinny) regulować, co następuje: 

a) Komisja powinna zapewnić wprowadzenie pojęcia mikrokredytu do odpowiedniej statystyki i prawodawstwa doty
czącego instytucji finansowych. Statystyki dotyczące mikrokredytów powinny uwzględniać dane na temat PKB na 
mieszkańca w państwach członkowskich i rozróżniać pomiędzy pracą na własny rachunek lub przedsiębiorstwami 
rodzinnymi a przedsiębiorstwami zatrudniającymi pracowników spoza rodziny, aby umożliwić pozytywną dyskrymi
nację tych pierwszych. 

b) Komisja powinna zachęcić państwa członkowskie do znormalizowania statystycznej prezentacji mikrokredytów, 
w tym gromadzenia i analizy danych podzielonych zgodnie z płcią, wiekiem i pochodzeniem etnicznym. 

c) Komisja powinna opracować strategię informacyjną w celu promowania samozatrudnienia jako alternatywy dla pracy 
na etacie, a zwłaszcza jako sposobu uniknięcia bezrobocia grup docelowych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. 

d) Komisja powinna zachęcać państwa członkowskie do stosowania zachęt podatkowych na rzecz zaangażowania 
prywatnych podmiotów w przedsięwzięcie mikrokredytów. 

e) Komisja powinna zachęcać państwa członkowskie do ograniczania stosowania limitów stóp procentowych pożyczek 
konsumenckich; państwa członkowskie powinny jednak mieć możliwość stosowania mechanizmu wykluczającego 
wyjątkowo wysokie stopy procentowe. 

f) W związku z niedawnym kryzysem na rynku kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku Komisja powinna 
przeanalizować wady i zalety mikrokredytów bezpośrednich, porównując je z instrumentami kredytowymi w postaci 
zbywalnych papierów wartościowych. 

g) Komisja powinna zażądać od państw członkowskich szczegółowej analizy i sprawozdania na temat podjętych przez 
nie wysiłków i ich rezultatów w odniesieniu do mikrokredytów w sprawozdaniach rocznych na temat ich krajowych 
programów reform w powiązaniu ze zintegrowanymi wytycznymi na rzecz wzrostu i zatrudnienia odnowionej 
strategii lizbońskiej. Komisja powinna wyraźnie odnieść się do zagadnienia mikrokredytów w swoim dorocznym 
sprawozdaniu z postępu prac. 

2. Zalecenie 2: w sprawie finansowania z UE 

Parlament Europejski uważa, że akt(y) prawny(e), który(e) należy przyjąć, powinien(powinny) regulować, co następuje: 

a) Komisja powinna zapewnić (współ)finansowanie projektów dotyczących poniższych dziedzin, pod warunkiem, że 
takie finansowanie jest wyraźnie ukierunkowane na promowanie dostępności mikrokredytów dla wszystkich osób 
i przedsiębiorstw niemających bezpośredniego dostępu do kredytów, określonych przez państwa członkowskie w ich 
ustawodawstwie jako grupy docelowe znajdujące się w niekorzystnej sytuacji (takie jak społeczność romska, imigranci, 
osoby mieszkające na obszarach wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania, osoby świadczące pracę 
dorywczą oraz kobiety): 

(i) udzielanie przez fundusze krajowe lub UE gwarancji podmiotom udzielającym mikrokredytów; 

(ii) świadczenie usług pomocniczych dla przedsiębiorstw jako dodatkowych usług dla podmiotów biorących mikro
kredyty, przez podmioty udzielające mikrokredytów lub osoby trzecie, obejmujących obowiązkowe ukierunko
wane szkolenia podlegające regularnej ocenie dla podmiotów biorących mikrokredyty z możliwością finansowania 
takich szkoleń ze środków funduszy strukturalnych; 

(iii) badania i wymiana najlepszych praktyk na polu operacyjnym, np. w odniesieniu do alternatywnych wymagań 
dotyczących zabezpieczeń, nietradycyjnych metod oceny zdolności kredytowej, systemów oceny i roli pośred
ników; 

(iv) utworzenie strony internetowej, na której osoby zainteresowane otrzymaniem mikrokredytu mogą prezentować 
swoje projekty podmiotom wyrażającym chęć pożyczenia pieniędzy w celu wsparcia tych projektów; oraz 

(v) stworzenie unijnej bazy danych zawierającej pozytywne i negatywne dane kredytowe na temat osób biorących 
mikrokredyty.
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b) Aby uniknąć powielania działań, Komisja powinna: 

(i) wyznaczyć jeden organ koordynujący zajmujący się wszystkimi działaniami UE dotyczącymi finansowania mikro
kredytów; oraz 

(ii) (współ)finansować projekty, jeżeli mogą one być połączone z utrzymaniem świadczeń socjalnych, takich jak 
zasiłek dla bezrobotnych i wsparcie dochodu, w oparciu o analizę dostawcy usług dla przedsiębiorstw, który 
powinien uwzględnić osiągnięcia przedsiębiorstwa i minimalny krajowy standard życia. 

3. Zalecenie 3: w sprawie zharmonizowanych ram UE dla bankowych i pozabankowych instytucji mikrofinansowych 

Parlament Europejski uważa, że akt(y) prawny(e), który(e) należy przyjąć, powinien(powinny) regulować, co następuje: 

Komisja powinna zaproponować prawodawstwo zapewniające ramy unijne dla bankowych i pozabankowych instytucji 
mikrofinansowych. W skład ram dotyczących pozabankowych instytucji mikrofinansowych powinny wchodzić następu
jące elementy: 

a) jasna definicja podmiotów udzielających mikrokredytów, zapewniająca, że nie biorą one depozytów, a co za tym idzie 
nie są instytucjami finansowymi zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE; 

b) zdolność do prowadzenia tylko działalności kredytowej; 

c) zdolność do odpożyczania; oraz 

d) zharmonizowane, oparte na ryzyku zasady dotyczące autoryzacji, rejestracji, sprawozdawczości i nadzoru ostrożno 
ściowego. 

4. Zalecenie 4: w sprawie dyrektywy 2005/60/WE 

Parlament Europejski uważa, że akt(y) prawny(e), który(e) należy przyjąć, powinien(powinny) regulować, co następuje: 

Dokonując przeglądu dyrektywy 2005/60/WE Komisja powinna zagwarantować, że poprzez zezwolenie na specjalne 
wyłączenie w przepisach dotyczących należytej staranności wobec klienta, przepisy w niej zawarte nie będą stanowiły 
przeszkód uniemożliwiających osobom nieposiadającym stałego adresu lub dokumentów tożsamości otrzymanie mikro
kredytu. 

5. Zalecenie 5: w sprawie zasad konkurencji WE 

Parlament Europejski uważa, że akt(y) prawny(e), który(e) należy przyjąć, powinien(powinny) regulować, co następuje: 

a) Dokonując przeglądu przepisów de minimis Komisja powinna zagwarantować: 

(i) rozróżnienie ograniczeń de minimis między państwami członkowskimi w odniesieniu do wsparcia finansowego 
dla podmiotów udzielających mikrokredytów; 

(ii) zniesienie dyskryminacji pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom w sektorze rolniczym, jeżeli 
wspomniana pomoc przyznawana jest w związku z mikrokredytem; oraz 

(iii) zmniejszenie obciążeń administracyjnych, jeżeli pomoc przyznawana jest w związku z mikrokredytem. 

b) Komisja powinna jednoznacznie stwierdzić, że rola podmiotów udzielających mikrokredytów i, w stosownych przy
padkach, pomoc publiczna otrzymywana przez tego typu instytucje, są zgodne z regułami konkurencji WE. 

c) Komisja powinna wdrożyć przepisy pozwalające na preferencyjne traktowanie w procedurach zamówień publicznych 
towarów i usług wykonywanych przez osoby biorące mikrokredyt.
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