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valstspiederīgais Singh Chumber Ravinder, par finansiālu palīdzību 
jaunuzsāktas uzņēmējdarbības vajadzībām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina ES palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem vajadzīga finansiāla 
palīdzība uzņēmējdarbības uzsākšanai. Viņš apgalvo, ka bankas un Apvienotās Karalistes 
valdība šajā sakarā sniedz ļoti maz palīdzības. Konkrēti viņš vēlētos izveidot savu advokātu 
biroju, taču viņam vajadzīgs neliels kapitāls darbības uzsākšanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Kopumā par MVU piekļuvi finanšu politikai ir atbildīga katra dalībvalsts, un Komisija šajā 
jomā darbojas, ievērojot subsidiaritātes principu. Noteikumi, kas reglamentē piekļuvi 
finansējuma programmām, kuras īsteno valsts vai reģionālās pārvaldes iestādes, ir šo iestāžu 
atbildības jomā, ciktāl tās rīkojas saskaņā ar Eiropas tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem 
un ierobežojumiem.

Savukārt Eiropas Savienības finansējuma programmas parasti netiek īstenotas tiešā veidā —
kā finansējums, ko sniedz Eiropas Komisija atsevišķām personām vai uzņēmumiem. Tā vietā 
palīdzību parasti sniedz ar vietējo, reģionālo vai valsts pārvaldes iestāžu starpniecību, kā arī ar 
finanšu starpnieku, piemēram, banku un riska kapitāla fondu, starpniecību. Šādas struktūras ir 
tuvāk galīgajiem atbalsta saņēmējiem, tādēļ tās spēj labāk novērtēt to vajadzības vietējā 
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līmenī. Šīm organizācijām ir arī labas iespējas pārliecināties, ka atbalsts tiek pareizi izmaksāts 
atbilstīgi programmām, kuras īsteno Komisijas vārdā.

Parasti labākais veids, kā noskaidrot, vai ir kāda ES vai valsts programma, kas var palīdzēt 
finansēt projektu, ir sazināšanās ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu. Šā tīkla darbinieki var 
palīdzēt uzņēmējam izskatīt to ES un vietējo programmu piedāvājumu, kuras varētu būt 
pieejamas konkrētajā valstī. Pēc tam tīkla darbinieki var sniegt ieteikumus par to, kā var tikt 
izmantotas pieejamās iespējas.

Galvenās pašreizējās (2007.–2013. gads) programmas, kas sniedz finansējumu MVU, ir:

- Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (CIP), kas ietver parāda un kapitāla finanšu 
instrumentus;

- kohēzijas politikas instrumenti MVU atbalstam, tostarp finanšu instrumenti ar JEREMIE 
shēmas starpniecību;

- Eiropas Investīciju bankas (EIB) resursi aizdevumiem un — ar Eiropas Investīciju fonda 
(EIF) starpniecību — kapitāla/mezonīna un riska dalīšanas operācijas;

- Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instruments.

Nākotnē (2014.–2020. gadā) visas iepriekš minētās ES programmas tiks turpinātas:

- COSME un „Apvārsnis 2020” ietvers parāda un kapitāla finanšu instrumentus MVU 
atbalstam;

- kohēzijas politikā, kuras budžets ir palielināts, atbalsts MVU būs galvenā prioritāte;

- EIB un EIF turpinās savu atbalstu MVU pēc 2013. gada;

- Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) ietvaros ar 
mikrofinansējuma un sociālās uzņēmējdarbības (MF/SU) virzienu turpinās atbalstīt darbības 
arī mikrokreditēšanas un mikroaizdevumu jomā (Progresa mikrofinansēšanas instrumentam 
turpinot darbību līdz 2016. gadam).

Turklāt Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankas (EIB) kopīgajā ziņojumā1, ko 
Eiropadomei iesniedza 2013. gada jūnijā, tika ierosināts jauns kopīgs finanšu instruments, 
kurš apkopotu Komisijas un ES struktūrfondu pārvaldīto programmu resursus. Eiropadomes 
2013. gada 24. un 25. oktobra sanāksme pieņēma zināšanai Komisijas un EIB ziņojumus par 
ekonomikas finansēšanas pasākumu īstenošanu un aicināja dalībvalstis pilnībā izmantot 
sniegtās iespējas. Lai gan iemaksām MVU iniciatīvā būtu jāpaliek brīvprātīgām, Eiropadome 
aicina dalībvalstis piedalīties pēc iespējas aktīvāk.

Eiropas Komisija arī strādā pie tā, lai vienkāršotu tiešo saziņu ar MVU. ES finansējuma 
portālā ir sniegta viegli pieejama, pilnīga un atjaunināta informācija par to, kā uzņēmēji un 
MVU var piekļūt vairāk nekā EUR 100 miljardiem ar tādu dažādu ES programmu 
starpniecību kā CIP, Progress, riska dalīšanas instruments, EIB aizdevumi un struktūrfondi. 
Portālā ietverti vairāk nekā 1000 starpnieki, kas ir mūsu partneri, palīdzot MVU piekļūt 
finansējumam. Portāls ir pieejams visās ES valodās un visām ES dalībvalstīm un 
kandidātvalstīm2.

Secinājums

                                               
1 Pieejams: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/eib_lv.pdf.
2 Pieejams: http://access2eufinance.ec.europa.eu/.
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Lai atrastu piemērotu ES vai valsts programmu, kas var palīdzēt lūgumraksta iesniedzējam 
saņemt finansējumu, ieteicams sazināties ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu. Tīkla partneru 
adreses Apvienotajā Karalistē pieejamas šajā tīmekļa vietnē: 

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

Piemēram, Birmingemā var sazināties ar Tirdzniecības un rūpniecības kameru —

- tīmekļa vietne: http://www.een-midlands.org.uk;

- adrese: 75 Harborne Road, Edgbaston; B15 3DH Birmingema, Apvienotā Karaliste;

- tālr.: +44 (0)121 455 0268; e-pasts: c.davies@birminghamchamber.org.uk.

Lūgumraksta iesniedzējs varētu arī tieši meklēt atbilstīgu, Apvienotajā Karalistē pieejamu 
finansējuma avotu: http://www.access2eufinance.eu/.


