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σχετικά με την παροχή οικονομικής βοήθειας σε νέους επιχειρηματίες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσει όσους χρειάζονται 
οικονομική ενίσχυση για να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση. Ισχυρίζεται ότι οι τράπεζες και η 
κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν παρέχουν καμία βοήθεια στο ζήτημα αυτό. Στην 
περίπτωσή του, θα ήθελε να ιδρύσει δική του δικηγορική εταιρία, αλλά πρώτα θα χρειαζόταν 
κάποια βοήθεια υπό τη μορφή κεφαλαίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Σεπτεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Γενικά, η πρόσβαση των ΜΜΕ στις πολιτικές χρηματοδότησης αποτελεί ευθύνη του κάθε 
κράτους μέλους, ενώ η Επιτροπή ενεργεί στο πεδίο αυτό κατ' εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας. Οι κανόνες που διέπουν την πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδότησης, 
που υλοποιούνται από τις εθνικές ή περιφερειακές αρχές, υπάγονται στην δική τους ευθύνη,
στο μέτρο που ενεργούν βάσει των κανόνων και εντός των ορίων που θέτει η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία.

Από την άλλη, τα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ δεν έχουν συνήθως τη μορφή 
άμεσης χρηματοδότησης, η οποία παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς ιδιώτες ή 
επιχειρήσεις. Αντίθετα, η βοήθεια διοχετεύεται κατά κανόνα μέσω των τοπικών, 
περιφερειακών ή εθνικών αρχών, καθώς και μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, 
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όπως τραπεζών και εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου. Οι φορείς αυτού του είδους 
βρίσκονται εγγύτερα στους τελικούς δικαιούχους και είναι συνεπώς πιο ικανοί να κρίνουν τις 
ανάγκες τους σε τοπικό επίπεδο. Οι οργανισμοί αυτοί είναι επίσης σε κατάλληλη θέση να 
ελέγχουν αν η βοήθεια χορηγείται ορθά, σε συμφωνία με τα υπό διαχείριση για λογαριασμό 
της Επιτροπής προγράμματα.

Γενικά, ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστώσει κανείς αν υφίσταται κάποιο ενωσιακό ή 
εθνικό πρόγραμμα, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην χρηματοδότηση ενός έργου, 
είναι να επικοινωνήσει με το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο (Enterprise Europe 
Network). Δύνανται να διαφωτίσουν τον επιχειρηματία σχετικά με το φάσμα των ενωσιακών 
και τοπικών προγραμμάτων που μπορεί να διατίθενται σε μία συγκεκριμένη χώρα. Έπειτα, 
μπορούν να τον συμβουλεύσουν σχετικά με τη διεκδίκηση οποιωνδήποτε ευκαιριών.

Τα βασικά τρέχοντα (2007-2013) προγράμματα της ΕΕ που παρέχουν χρηματοδότηση σε 
ΜΜΕ περιλαμβάνουν τα εξής:

- Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία(CIP), το οποίο 
περιλαμβάνει μέσα δανειακής και κεφαλαιακής χρηματοδότησης,

- Μέσα της πολιτικής συνοχής για τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών 
εργαλείων μέσω των κοινών ευρωπαϊκών πόρων για τις μικροεπιχειρήσεις και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις (σύστημα JEREMIE),

- Πόροι για την παροχή δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), καθώς 
και πράξεις μετοχικού κεφαλαίου/ κεφαλαίου ενδιάμεσης χρηματοδότησης και καταμερισμού 
του κινδύνου μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EΤΕ),

-Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress

Στο μέλλον (2014-2020) πρόκειται να δοθεί συνέχεια σε όλα τα προαναφερόμενα 
προγράμματα της ΕΕ:

- Το COSME και το Horizon 2020 θα συμπεριλάβουν μέσα δανειακής και κεφαλαιακής 
χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ,

- Η στήριξη των ΜΜΕ θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα της πολιτικής συνοχής με 
αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη,

- Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα συνεχίσουν την στήριξη των ΜΜΕ πέραν του 2013,

- Στο πλαίσιο του Προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία 
(EaSI), ο άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητάς (MF/SE) 
πρόκειται να στηρίξει δράσεις, μεταξύ άλλων, για μικροπίστωση και μικροδάνεια (με την 
μικροχρηματοδότηση Progress να τρέχει παράλληλα μέχρι το 2016).

Επιπλέον, μία κοινή έκθεση 1 που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο 
του 2013 πρότεινε ένα νέο κοινό χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο θα συνένωνε πόρους από 
προγράμματα που διαχειρίζεται η Επιτροπή και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης- 25ης Οκτωβρίου 2013· έλαβε υπόψη τις εκθέσεις της 
Επιτροπής και της ΕΤΕπ σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που έχουν στόχο τη 
χρηματοδότηση της οικονομίας και κάλεσε τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν δεόντως τις 
παρεχόμενες δυνατότητες. Παρόλο που οι συνεισφορές στην πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να παρέχονται σε εθελοντική βάση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

                                               
1 Διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/eib_en.pdf
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καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για την απλοποίηση της άμεσης ενημέρωσης των 
ΜΜΕ. Η πύλη της ΕΕ για τη χρηματοδότηση παρέχει ευχερώς προσβάσιμες, πλήρεις και 
ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το πώς δύνανται οι επιχειρηματίες και οι ΜΜΕ να 
έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ από διάφορα προγράμματα 
της ΕΕ, όπως το CIP, το Progress, το RSI, τα δάνεια της ΕΤΕπ και τα διαρθρωτικά ταμεία. Η 
πύλη καλύπτει πάνω από 1000 διαμεσολαβητές, οι οποίοι συνιστούν τους συνεργάτες μας 
κατά την παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η πύλη διατίθεται 
σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ για όλες τις χώρες της ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες1.

Συμπέρασμα

Συνιστάται στον αναφέροντα να επικοινωνήσει με το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο, 
προκειμένου να βρει ένα κατάλληλο ενωσιακό ή εθνικό πρόγραμμα, ικανό να βοηθήσει τη 
χρηματοδότησή του. Οι διευθύνσεις των συνεργατών του δικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο 
διατίθενται στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο: 

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

Για παράδειγμα, στο Birmingham θα μπορούσε να επικοινωνήσει με το Βιομηχανικό και 
Εμπορικό Επιμελητήριο:

Διαδικτυακός τόπος: http://www.een-midlands.org.uk

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

- Τηλ: +44 (0)121 455 0268·

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: c.davies@birminghamchamber.org.uk

Επίσης, ο αναφέρων θα μπορούσε να αναζητήσει απευθείας μία κατάλληλη πηγή 
χρηματοδότησης διαθέσιμη για το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του διαδικτυακού τόπου:
http://www.access2eufinance.eu/

                                               
1 Διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο: http://access2eufinance.ec.europa.eu


