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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0028/2013, внесена от Синг Чамбър Равиндър, с британско 
гражданство, относно финансова помощ за лица, желаещи да започнат 
стопанска дейност

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава ЕП да помогне на лицата, които се нуждаят от 
финансова помощ за стартиране на нова стопанска дейност. Той твърди, че банките и 
правителството на Обединеното кралство са особено неотзивчиви в това отношение. В 
неговия случай става въпрос за желанието му да основе собствена кантора, като за 
целта обаче в началото би имал нужда от известен капитал, който да му помогне.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 септември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

Като цяло достъпът на МСП до политиките за финансиране е отговорност на всяка 
държава членка, и в тази област Комисията действа, прилагайки принципа за 
субсидиарност. Правилата, от които се ръководи достъпът до програми за финансиране, 
прилагани от националните или регионалните органи, са съответно тяхна отговорност, 
при условие че те действат в рамките на правилата и ограниченията, определени от 
европейското законодателство.

От друга страна, програмите за финансиране на Европейският съюз като цяло не са под 
формата на пряко финансиране, предоставяно от Европейската комисия на отделни 
лица или предприятия. Вместо това помощта обикновено се разпределя от местни, 
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регионални или национални органи, както и от финансови посредници като банки и 
фондове за рисков капитал. Такива организации са по-близо до крайните бенефициери 
и следователно са по-компетентни да преценят техните нужди на местна основа. Тези 
организации са и в добра позиция да проверяват правилното плащане на помощта в 
съответствие с програмите, управлявани от името на Комисията.

Като цяло най-добрият начин да се разбере дали някоя европейска или национална 
програма може да помогне при финансирането на проект е като се установи контакт с 
Европейската мрежа на предприятията. Там могат да упътят предприемача за 
европейските и местните програми, налични в съответната държава. Те могат също така 
да предоставят съвет относно използването на възможностите.

Основните текущи (2007—2013 г.) програми на ЕС, които предоставят финансиране за 
МСП, включват, както следва:

— Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), включително 
дългови и капиталови инструменти,

— инструменти на политиката на сближаване за МСП, включително финансови 
инструменти по схемата JEREMIE,

— ресурси на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за отпускане на заеми и —
чрез Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) — капиталово/мецанин финансиране и 
операции за споделяне на риска,

— Европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“.

В бъдеще (2014—2020 г.) всички гореспоменати програми на ЕС ще бъдат продължени:

— COSME и „Хоризонт 2020“ ще включат дългови и капиталови финансови 
инструменти за МСП,

— Политиката на сближаване ще подкрепи МСП като основен приоритет с по-голям 
бюджет,

— ЕИБ и ЕИФ ще продължат да подкрепят МСП и след 2013 г.,

— в рамките на Програмата на ЕС за заетост и социални иновации („EaSI“) оста 
„Микрофинансиране и социално предприемачество“ ще подкрепя действия, наред с 
другото, за микрокредитиране (заедно с механизма за микрофинансиране „Прогрес“, 
който ще продължи да функционира до 2016 г.).

Освен това в съвместния доклад1, който Европейската комисия и Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) представиха през юни 2013 г., се предлага нов съвместен 
финансов инструмент, който ще обедини ресурсите от програмите, управлявани от 
Комисията и структурните фондове на ЕС. Европейският съвет от 24—25 октомври 
2013 г. взе под внимание докладите на Комисията и ЕИБ относно прилагането на 
мерките, насочени към финансиране на икономиката, и прикани държавите членки да 
оползотворят добре предоставените възможности. Въпреки че приносът към 
инициативата относно МСП следва да запази доброволния си характер, Европейският 
съвет призовава за възможно най-широко участие на държавите членки.

Европейската комисия работи и за опростяване на пряката комуникация с МСП. 
Финансовият портал на ЕС предоставя леснодостъпна, пълна и актуална информация за 

                                               
1 На адрес http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/eib_bg.pdf
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това как предприемачите и МСП могат да имат достъп до над 100 млрд. евро от 
различни програми на ЕС като Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации 
(ПКИ), „Прогрес“, Инструмент за поделяне на риска (ИПР), заеми от ЕИБ и 
структурните фондове. Порталът обхваща над 1000 посредници, които представляват 
нашите партньори в предоставянето на помощ на МСП за достъп до финансиране. 
Порталът е достъпен на всички езици на ЕС и за всички държави — членки на ЕС и 
страни кандидатки за членство в ЕС1.

Заключение

За да се намери подходяща европейска или национална програма, която да може да 
помогне за финансирането на вносителя на петицията, се препоръчва той да се обърне 
към Европейската мрежа на предприятията. Адресите на партньорите от тази мрежа в 
Обединеното кралство могат да се намерят на следната страница: 

http://een.ec.europa.eu/about/branches/UK

Например, в Бирмингам може да се потърси контакт с Търговско-индустриалната 
камара:

— уебсайт: http://www.een-midlands.org.uk

— адрес: 75 Harborne Road, Edgbaston; B15 3DH Birmingham; United Kingdom

— тел: +44 (0)121 455 0268; имейл: c.davies@birminghamchamber.org.uk

Вносителят може да потърси подходящ източник на финансиране, наличен за 
Обединеното кралство, и пряко чрез: http://www.access2eufinance.eu/

                                               
1 На адрес: http://access2eufinance.ec.europa.eu


