
Fernand ETGEN
President vun der

Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 24/09/2020

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Wirtschaft weiderzeleeden.

Vill Entreprisë sinn am Moment op d'Hëllef vum Staat ugewisen, fir dës Krisenzäit, déi duerch
d'Coronapandemie ausgeléist gouf, ze iwwerliewen. An dësem Kader huet d'Regierung eng
ganz Réi Mesurë festgeluecht, mat deene verschidden Entreprisen a verschidde Secteure
ënnerstëtzt solle ginn. Oft schéngt et awer esou, wéi wann et virrangeg déi grouss Entreprisë
wieren, déi vu verschiddene staatleche Programme proféieren kënnen. 

Esou zum Beispill den Fit4Resilience an den Fit4Digital-Programm "qui vise[nt] en particulier
les entreprises ayant une certaine taille au sein de l’écosystème luxembourgeois". Et
handelt sech heibäi ëm Subsiden, déi sollen hëllefen d'Modernisatioun vun enger Entreprise
ze finanzéieren. Dës Subside si mat bis zu 30'000 € am Kader vun Fit4Resilience a 5'000 €
am Kader vu Fit4Digital verbonnen.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

1. Wéi vill Entreprisen, déi sech iwwert Covid-Hëllefen informéiere wollten, goufen am
Kader vum Programm ReAct vun der Chambre de Commerce beroden? 

Wéi vill Entreprisë mat manner wéi 10 Mataarbechter goufe beroden? Wéi vill mat méi
wéi 10 Mataarbechter? 

2. Wéi ass et mat Entreprisë, wou d'Independanten an der Etapp vun der création
d'entreprise eng Befräiung vun de Cotisations sociales gerode kruten an dës och
gemaach hunn? Wat fir Hëllefe stinn dësen Independanten zu Verfügung? 

Wat fir Hëllefe stinn den Independanten zur Verfügung, wann hire Chiffre d'affaires
2019 nach ënnert 15'000€ louch? 

3. Wéi vill Programmer/Aiden proposéiert de Staat fir Entreprisë mat engem Chiffre
d'affaires 2019 vun

manner wéi 1 Millioun €?



1 bis 10 Milliounen €?
méi wéi 10 Milliounen €?

4. Wat fir ee Bilan kann d'Regierung no 6 Méint Covid-Kris a Covid-Hëllefen zéien, virun
allem wat d'Hëllefe vu klengen a jonken Entreprisë betrëfft? 

Wéi geséit et mat Pronosticken iwwert eng méiglech Faillitewell aus? Wéi vill kleng
Entreprisë kéinten duerch d'Covid-19 Kris verschwannen? 

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven
Député


