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Tárgy: Singh Chumber Ravinder brit állampolgár által benyújtott 0028/2013. számú 
petíció az új vállalkozások indításához nyújtandó pénzügyi támogatásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy az Európai Parlament segítsen azoknak, akik új vállalkozás 
indításához pénzügyi támogatásra szorulnak. Azt állítja, hogy e tekintetben a bankok és az 
Egyesült Királyság kormánya különösen nem segítőkészek. Ő személy szerint saját ügyvédi 
irodát szeretne nyitni, de ehhez először tőkére lenne szüksége.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. szeptember 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

Általában véve a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférése az egyes tagállamok felelősségi 
körébe tartozik, a Bizottság pedig e téren a szubszidiaritás elvét szem előtt tartva jár el. A 
nemzeti és regionális hatóságok által végrehajtott finanszírozási programokhoz való 
hozzáférésre irányadó szabályok e hatóságok saját felelősségi körébe tartoznak, amennyiben 
azok az európai jogszabályokban megállapított szabályokhoz és korlátozásokhoz igazodva 
járnak el.

Másrészről az európai uniós finanszírozási programok általában nem az Európai Bizottság 
által az egyének vagy vállalkozások részére biztosított közvetlen finanszírozás formáját öltik. 
Ehelyett a támogatásokat rendszerint helyi, regionális vagy nemzeti hatóságokon, valamint 
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pénzügyi közvetítőkön, így például bankokon vagy kockázati tőkealapokon keresztül 
folyósítják. Az említett szereplők közelebb állnak a végső kedvezményezettekhez, ezért 
alkalmasabbak azok igényeinek helyi szintű felmérésére. E szervezetek egyúttal megfelelő 
helyzetben vannak annak ellenőrzéséhez, hogy a támogatásokat pontosan kifizették, a 
Bizottság megbízásából működtetett programokkal összhangban.

Általában az Európai Vállalkozói Hálózattal (Enterprise Europe Network) való 
kapcsolatfelvétel a legjobb mód annak megállapítására, hogy létezik-e olyan uniós vagy 
nemzeti program, amely segíthet egy adott projekt finanszírozásában. E hálózat eligazítást 
nyújthat a vállalkozók számára a különféle uniós és helyi programok között, amelyek egy 
adott országban rendelkezésre állhatnak. Ezt követően pedig tanácsot adhat arra vonatkozóan, 
hogy miként kamatoztathatók az egyes lehetőségek.

A kkv-k számára a jelenlegi időszakban (2007–2013) finanszírozást biztosító legfontosabb 
programok közé sorolhatók többek között az alábbiak:

– versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP), ideértve a hitel- és tőkefinanszírozási 
eszközöket;

– a kkv-kra irányuló kohéziós politikai eszközök, ideértve a JEREMIE program keretében 
biztosított pénzügyi eszközöket;

– az Európai Beruházási Bank (EBB) hitelnyújtási eszközei, valamint az Európai Beruházási 
Alap (EBA) révén megvalósuló sajáttőke-, mezzanine- és kockázatmegosztási műveletek;

– európai Progress mikrofinanszírozási eszköz.

A jövőben (2014–2020) az összes fent említett uniós programnak lesz folytatása:

– a COSME és a Horizont 2020 hitel- és tőkefinanszírozási eszközöket tartalmaz majd a kkv-
k számára;

– a kohéziós politika kulcsprioritásként megnövekedett költségvetéssel támogatja majd a kkv-
kat;

– az EBB és az EBA 2013 után is folyamatos támogatást biztosít a kkv-k számára;

– az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjának (EaSI) keretében a 
mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozás területe biztosít majd támogatást többek között a 
mikrohitelekhez és mikrokölcsönökhöz kapcsolódó intézkedések számára (míg a Progress 
mikrofinanszírozási eszköz 2016-ig ezzel párhuzamosan működik).

Továbbá az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EBB) által az Európai Tanács 
előtt 2013 júniusában ismertetett közös jelentésben1 egy új közös pénzügyi eszközre tesznek 
javaslatot, amely egyesítené a Bizottság és az uniós strukturális alapok által igazgatott 
programok forrásait. A 2013. október 24–25-i Európai Tanács tudomásul vette a Bizottság és 
az EBB jelentéseit a gazdaság finanszírozására irányuló intézkedések megvalósításáról, és 
felkérte a tagállamokat, hogy igyekezzenek a lehető legjobban kihasználni a rendelkezésre 
álló lehetőségeket. Bár a kkv-kezdeményezéshez való hozzájárulásnak továbbra is önkéntes 
alapon kell történnie, az Európai Tanács felszólította a tagállamokat a lehető legszélesebb 
körű részvételre.

Az Európai Bizottság egyúttal azon dolgozik, hogy egyszerűsítse a kkv-k felé irányuló 
közvetlen kommunikációt. Az Unió finanszírozási portálja könnyen hozzáférhető, teljes körű 

                                               
1 Elérhető az alábbi címen: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/eib_hu.pdf. 
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és naprakész tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a vállalkozók és kkv-k miként 
férhetnek hozzá több mint 100 milliárd euróhoz különféle uniós programok – így például a 
CIP és a Progress – keretében, valamint az RSI, az EBB-kölcsönök és a strukturális alapok 
jóvoltából. A portál több mint 1000 közvetítőt sorol fel, amelyek partnereinket képviselik a 
kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásának elősegítésében. A portál az Unió valamennyi 
hivatalos nyelvén elérhető, minden uniós tagállam és tagjelölt ország számára1.

Következtetés

Annak érdekében, hogy megtalálják a megfelelő uniós vagy nemzeti programot a petíció 
benyújtójának finanszírozásához, javasoljuk az Európai Vállalkozói Hálózattal való 
kapcsolatfelvételt. Az egyesült királyságbeli hálózati partnerek elérhetőségei fellelhetők az 
alábbi honlapon: 

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

Birminghamben például a Kereskedelmi és Iparkamara elérhetőségei a következők:

– Honlap: http://www.een-midlands.org.uk

– Cím: 75 Harborne Road, Edgbaston; B15 3DH Birmingham; Egyesült Királyság

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

A petíció benyújtója közvetlenül is kereshet megfelelő finanszírozási forrást az Egyesült 
Királyságban az alábbi honlapon keresztül: http://www.access2eufinance.eu/

                                               
1 Elérhető az alábbi címen: http://access2eufinance.ec.europa.eu.


