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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0028/2013 af Singh Chumber Ravinder, britisk statsborger, om 
finansiel støtte til nystartede virksomheder

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at hjælpe personer, der har brug for finansiel 
støtte til at starte en ny virksomhed op. Han hævder, at bankerne og den britiske regering er 
særdeles uhjælpsomme i denne henseende. For hans eget vedkommende ønsker andrageren at 
starte sin egen advokatvirksomhed op, men har brug for startkapital.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. september 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

Overordnet set sorterer SMV'ers inddragelse i finansieringsordninger under de enkelte 
medlemsstater, og Kommissionen optræder på dette område ved anvendelse af 
nærhedsprincippet. Reglerne for adgang til finansieringsprogrammer, der implementeres af 
nationale eller regionale myndigheder er disse eget ansvar, så længe de efterlever de regler og 
begrænsninger, der er fastsat i EU-retten.

Endvidere fungerer EU's finansieringsprogrammer generelt ikke sådan, at Kommissionen 
forestår direkte finansiering til enkeltpersoner eller virksomheder. Støttemidler kanaliseres i 
stedet gennem lokale, regionale eller nationale myndigheder såvel som finansielle mellemled 
såsom banker og projektkapitalfonde. Sådanne organer er tættere på slutmodtagerne og derfor 
bedre kvalificeret til at bedømme deres behov på lokal basis. Disse organer er også godt 
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placeret til at kontrollere, at midlerne udbetales korrekt og i overensstemmelse med de 
programmer, der drives på vegne af Kommissionen.

Generelt set er den bedste måde til at finde ud af, om der findes et EU- eller 
medlemsstatsprogram, der vil kunne bistå finansieringen af et projekt, at kontakte Enterprise 
Europe-netværket. De kan indføre iværksætteren i det udvalg af EU- eller lokale 
programmer, der kan være til rådighed i et givent land. Derefter kan de vejlede om, hvordan 
de foreliggende muligheder kan forfølges.

Det primære aktuelle udbud (2007–2013) af EU-programmer for finansiering til SMV'er 
omfatter følgende:

- Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, herunder gælds- og 
egenkapitalbaserede finansieringsinstrumenter

- Samhørighedspolitiske instrumenter for SMV'er, herunder finansielle instrumenter via 
Jeremie-ordningen

- Udlånsmidler fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – via Den Europæiske 
Investeringsfond (EIF) – egenkapital-/mezzanin- og risikodelingsoperationer

- Den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress.

Der vil i fremtiden (2014–2020) ske en opfølgning på alle de ovennævnte EU-programmer:

- Cosme- og Horisont 2020 vil omfatte gælds- og egenkapitalbaserede 
finansieringsinstrumenter for SMV'er

- Samhørighedspolitikken vil støtte SMV'er som en nøgleprioritet med forhøjet budget

- EIB og EIF vil fortsætte deres støtte til SMV'er efter 2013

- Inden for EU-programmet for beskæftigelse og social innovation vil aksen 
mikrofinansiering og socialt iværksætteri støtte tiltag inden for bl.a. mikrokredit og 
mikrolån (med Progress-mikrofinans drevet sideløbende frem til 2016).

Desuden fremlagde Kommissionen og EIB en fælles rapport1 for Det Europæiske Råd i juni 
2013 med forslag til et nyt, fælles finansielt instrument, der ville kunne samle ressourcer fra 
forskellige programmer, der forvaltes af Kommissionen og EU's strukturfonde. Det 
Europæiske Råd tog på sit møde 24.–25. oktober 2013 rapporterne fra Kommissionen og EIB 
om gennemførelsen af foranstaltninger med henblik på at finansiere økonomien til 
efterretning og opfordrede medlemsstaterne til at gøre god brug af de muligheder, der 
foreligger. Samtidig med at bidragene til SMV-initiativet fortsat bør være frivillige, opfordrer 
Det Europæiske Råd til størst mulig deltagelse fra medlemsstaternes side.

Kommissionen arbejder også på en forenkling af den direkte kommunikation til SMV'erne. 
EU's finansportal giver lettilgængelig, fuldstændig og ajourført information om, hvordan 
iværksættere og SMV'er kan få adgang til over 100 mia. EUR fra forskellige EU-programmer 

                                               
1 Tilgængelig på http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/eib_da.pdf  
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såsom rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, Progress, 
risikodelingsinstrumenter, EIB-lån og strukturfonde. Portalen omfatter over 1000 mellemled, 
der udgør vores partnere i bestræbelserne på at hjælpe SMV'er til at få adgang til finansiering. 
Portalen er tilgængelig på alle EU-sprog og for alle EU- og kandidatlande1.

Konklusion

Det anbefales at kontakte Enterprise Europe-netværket med henblik på at udfinde et passende 
EU- eller medlemsstatsprogram, der vil kunne hjælpe med finansiering til andrageren. 
Adresser på netværkspartnere i Det Forende Kongerige kan findes via webstedet: 

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

I Birmingham kan der f.eks. tages kontakt til Handels- og Branchekammeret:

- Websted: http://www.een-midlands.org.uk

- Adresse: 75 Harborne Road, Edgbaston; B15 3DH Birmingham; United Kingdom

- Tlf.: +44 (0)121 455 0268; E-mail: c.davies@birminghamchamber.org.uk

Andrageren kan også søge direkte efter egnede finansieringskilder, der er tilgængelige i Det 
Forende Kongerige på: http://www.access2eufinance.eu/

                                               
1 Tilgængelig på http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_da.htm


