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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento padėti tiems, kuriems reikalinga finansinė 
parama naujam verslui pradėti. Jis tvirtina, kad bankai ir JK vyriausybė visiškai nepadeda šiuo 
atžvilgiu. Peticijos pateikėjas norėtų įsteigti nuosavą advokatų kontorą, bet jam pirma reikėtų 
turėti šiek tiek kapitalo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. rugsėjo 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Iš esmės finansavimo politikos prieinamumas MVĮ yra kiekvienos valstybės narės 
atsakomybė ir šioje srityje Komisija veikia vadovaudamasi subsidiarumo principu.
Nacionalinės ar regioninės valdžios institucijų įgyvendintos taisyklės, kuriomis 
reglamentuojamas finansavimo programų prieinamumas yra jų pačių atsakomybė, jeigu jos 
atitinka Europos Sąjungos teisės aktais nustatytas taisykles ir apribojimus.

Kita vertus, Europos Sąjungos finansavimo programos dažniausiai nėra įgyvendinamos 
teikiant tiesioginį finansavimą, kurį asmenims ar įmonėms teikia Europos Komisija. Paprastai 
parama teikiama per vietos, regioninės ar nacionalinės valdžios institucijas, taip pat per 
finansų tarpininkus, pvz., bankus ir rizikos kapitalo fondus. Tokios įstaigos yra artimesnės 
galutiniams naudos gavėjams, todėl turi geresnę kvalifikaciją sprendimams dėl jų poreikių 
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priimti vietos lygmeniu. Šios organizacijos taip pat gali tikrinti, kad parama būtų tinkamai 
išmokėta laikantis Komisijos vardu vykdomų programų.

Iš esmės geriausias būdas sužinoti, ar yra kokia ES ar nacionalinė programa, pagal kurią 
galima padėti finansuoti projektą, – susisiekti su Europos įmonių tinklu. Jis verslininkui gali 
suteikti informacijos apie įvairias ES ir vietos programas, kurios galėtų būti prieinamos 
konkrečioje šalyje. Taip pat jis gali patarti, keliomis galimybėmis galima pasinaudoti.

Pagrindinės dabartinės (2007–2013 m.) ES programos, pagal kurias MVĮ teikiamas 
finansavimas, yra šios:

– Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa (KIBP), įskaitant skolos ir nuosavo 
kapitalo finansines priemones,

– MVĮ skirtos sanglaudos politikos priemonės, įskaitant finansines priemones, teikiamas 
vadovaujantis programa JEREMIE,

– Europos investicijų banko (EIB) ištekliai, skirti skolinti, ir Europos investicijų fondo (EIF) 
nuosavo kapitalo / tarpinio pobūdžio ir rizikos pasidalijimo veikla,

– Europos mikrofinansų priemonė „Progress“.

Ateityje (2014–2020 m.) visos pirmiau minėtos ES programos bus pratęstos:

– programos COSME ir „Horizontas 2020“ apims MVĮ skolos ir nuosavo kapitalo finansines 
priemones,

– pagal sanglaudos politiką kaip pagrindinis prioritetas didesniu biudžetu bus remiamos MVĮ,

– EIB ir EIF toliau rems MVĮ po 2013 m.,

– ES užimtumo ir socialinių inovacijų programos (USIP) teikiama mikrofinansų ir socialinio 
verslumo (angl. MF/SE) kryptimi bus remiama veikla, be kita ko, susijusi su mikrokreditais ir 
mažosiomis paskolomis (kartu iki 2016 m. bus vykdoma Europos mikrofinansų priemonė 
„Progress“).

Be to, 2013 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybai pateiktoje Europos Komisijos ir 
Europos investicijų banko (EIB) bendroje ataskaitoje1 siūloma nauja bendra finansinė 
priemonė, kuri apjungtų Komisijos ir ES struktūrinių fondų valdomų programų išteklius.
2013 m. spalio 24–25 d. Europos Vadovų Taryba atkreipė dėmesį į Komisijos ir EIB 
ataskaitas dėl ekonomikos finansavimo priemonių įgyvendinimo ir prašė valstybių narių 
tinkamai pasinaudoti suteikiamomis galimybėmis. Įnašai į MVĮ iniciatyvą turėtų išlikti 
savanoriški, tačiau Europos Vadovų Taryba ragina valstybes nares kuo aktyviau dalyvauti.

Europos Komisija taip pat stengiasi supaprastinti tiesioginį bendravimą su MVĮ. ES finansų 
portale pateikta lengvai prieinama, išsami ir nauja informacija apie tai, kaip verslininkai ir 
MVĮ gali gauti daugiau kaip 100 mlrd. EUR iš įvairių ES programų, pvz., KIBP, priemonės 
„Progresas“, RPP, EIB paskolų ir struktūrinių fondų. Portale pateikta daugiau kaip 1000 
tarpininkų, kurie yra mūsų partneriai, padedantys MVĮ gauti finansavimą. Portalas prieinamas 
visomis ES kalbomis ir visoms ES valstybėms narėms ir šalims kandidatėms2.

Išvada

Norint surasti tinkamą ES ar nacionalinę programą, kuria galima teikti finansinę paramą 

                                               
1 Prieinama adresu http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/eib_lt.pdf.
2 Prieinama adresu http://access2eufinance.ec.europa.eu.
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peticijos pateikėjui, rekomenduojama susisiekti su Europos įmonių tinklu. Tinklo partnerių 
adresus JK galima rasti šioje interneto svetainėje:

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

Pvz., Birmingame galima susisiekti su prekybos ir pramonės rūmais:

– interneto svetainė http://www.een-midlands.org.uk;

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

– tel. Nr. (+440) 121 455 0268; – el. paštas – c.davies@birminghamchamber.org.uk.

Peticijos pateikėjas taip pat galėtų tiesiogiai ieškoti tinkamo finansavimo šaltinio, prieinamo 
JK, šiuo adresu: http://www.access2eufinance.eu/.“


