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PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA

Predmet: Predstavka 0028/2013 koju je podnio Singh Chumber Ravinder, britanski 
državljanin, o financijskoj pomoći za osnivače novih poduzeća

1. Sažetak predstavke

Podnositelj predstavke zahtijeva pomoć Europskog parlamenta za osobe kojima je potrebna 
financijska potpora kako bi osnovale novo poduzeće. Tvrdi da banke i vlada Ujedinjene 
Kraljevine u tome pogledu nisu od velike pomoći. Naime, podnositelj predstavke htio bi 
osnovati vlastito odvjetničko društvo, no za to su mu potrebna početna sredstva.

2. Dopuštenost

Proglašena dopuštenom 11. rujna 2013. Komisija je bila pozvana dostaviti informacije u 
skladu s člankom 202. stavkom 6. Poslovnika.

3. Odgovor Komisije, zaprimljen 31. siječnja 2014.

Općenito, svaka država članica odgovorna je za pristupačnost politika financiranja za mala i 
srednja poduzeća, a Komisija u tom području djeluje po načelu supsidijarnosti. Pravila koja 
upravljaju pristupom programima financiranja koje su provela nacionalna ili regionalna tijela 
njihova su vlastita odgovornost, pod uvjetom da djeluju unutar pravila i ograničenja utvrđenih 
europskim zakonodavstvom.

No programi financiranja Europske unije uglavnom nisu u obliku izravnog financiranja koje 
Europska komisija pruža pojedincima ili poduzećima. Umjesto toga uobičajeno je 
usmjeravanje pomoći putem lokalnih, regionalnih ili nacionalnih tijela, kao i putem 
financijskih posrednika, kao što su banke i fondovi rizičnog kapitala. Takva su tijela bliža 
konačnim korisnicima te stoga mogu bolje procijeniti njihove potrebe na lokalnoj razini. Te 
organizacije također mogu najbolje provjeriti je li pomoć isplaćena ispravno, u sukladnosti s 
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programima koji se provode u ime Komisije.

Općenito, kontaktiranje Europske poduzetničke mreže najbolji je način da se provjeri postoji 
li europski ili nacionalni program koji može pomoći u financiranju projekta. Oni mogu 
usmjeravati poduzetnika kroz niz europskih i lokalnih programa dostupnih u određenoj 
zemlji. Potom mogu pružiti savjet kako iskoristiti neku od mogućnosti.

Glavni tekući (2007. – 2013.) programi EU-a koji omogućuju financiranje MSP-ova 
uključuju:

– Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP), koji uključuje dužničke i vlasničke 
financijske instrumente,

– instrumente kohezijske politike za MSP-ove, uključujući financijske instrumente iz 
programa JEREMIE,

– sredstva Europske investicijske banke (EIB) za davanje zajmova i, putem Europskoga 
investicijskog fonda (EIF), kapitalne/mezzanine operacije i podjelu rizika,

– europski mikrofinancijski instrument Progress.

U budućnosti (2014. – 2020.) svi gore navedeni programi EU-a bit će dodatno popraćeni:

– COSME i Obzor 2020. sadržavat će dužničke i vlasničke financijske instrumente za MSP-
ove,

– ključni prioritet kohezijske politike bit će povećani proračun potpore MSP-ovima,

– EIB i EIF nastavit će s potporom MSP-ovima nakon 2013.,

– unutar programa EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) os mikrofinanciranja i 
socijalnog poduzetništva (MF/SE) podupirat će, između ostalih, aktivnosti davanja 
mikrokredita i mikrozajmova (uz usporedno mikrofinanciranje programom Progress do 
2016.).

Nadalje, u zajedničkom izvješću1 Europske komisije i Europske investicijske banke (EIB) 
Europskom vijeću iz lipnja 2013. predložen je novi zajednički financijski instrument koji bi 
objedinio sredstva iz programa kojima upravljaju Komisija i strukturni fondovi EU-a. 
Europsko je vijeće 24. – 25. listopada 2013. primilo na znanje izvješća Komisije i EIB-a o 
provedbi mjera za financiranje gospodarstva te je pozvalo države članice da dobro iskoriste 
pružene im mogućnosti. Dok bi doprinosi za inicijativu za MSP-ove trebali ostati dobrovoljni, 
Europsko vijeće poziva na sudjelovanje država članica u najvećoj mogućoj mjeri.

Europska komisija također radi na pojednostavljenju izravne komunikacije s MSP-ovima. 
Portal EU-a za financiranje pruža lako dostupne, potpune i ažurirane informacije o tome kako 
poduzetnici i MSP-ovi mogu pristupiti sredstvima od preko 100 milijardi EUR iz različitih 
programa EU-a, kao što su CIP, Progress, RSI, zajmovi EIB-a i strukturni fondovi. Portalom 
je obuhvaćeno preko 1 000 posrednika koji predstavljaju naše partnere u pomaganju pristupa 
MSP-ova financiranju. Portal je dostupan na svim jezicima EU-a te za sve države EU-a i 
države kandidatkinje2.

Zaključak

Da bi se pronašao odgovarajući program EU-a ili nacionalni program koji može pomoći u 

                                               
1 Dostupno na http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/eib_en.pdf
2 Dostupno na: http://access2eufinance.ec.europa.eu
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financiranju podnositelja predstavke, preporučuje se kontaktiranje Europske poduzetničke 
mreže. Adrese mrežnih partnera u Ujedinjenoj Kraljevini mogu se pronaći na ovoj 
internetskoj stranici: 

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

Na primjer, u Birminghamu gospodarsko-industrijsku komoru možete kontaktirati na sljedeći 
način:

– internetska stranica: http://www.een-midlands.org.uk

– adresa: 75 Harborne Road, Edgbaston; B15 3DH Birmingham; United Kingdom

– tel: +44 (0)121 455 0268; e-pošta: c.davies@birminghamchamber.org.uk

Podnositelj predstavke mogao bi također izravno tražiti odgovarajući izvor financiranja 
dostupan u Ujedinjenoj Kraljevini na internetskoj stranici: http://www.access2eufinance.eu/


