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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0028/2013, którą złożył Singh Chumber Ravinder (Wielka Brytania), w 
sprawie pomocy finansowej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do PE o wsparcie dla osób, które potrzebują pomocy 
finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Twierdzi on, że rząd brytyjski i banki są 
w tym względzie szczególnie mało pomocne. Sam składający petycję chciałby założyć własną 
kancelarię prawną, lecz najpierw musi w tym celu zgromadzić określony kapitał.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 września 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

W ujęciu ogólnym dostęp MŚP do finansowania leży w gestii poszczególnych państw 
członkowskich, natomiast działania Komisji w tym obszarze opierają się na zasadzie 
pomocniczości. Przepisy regulujące dostęp do programów finansowania realizowanych przez 
organy krajowe lub regionalne należą do kompetencji własnych tych organów, o ile ich 
działania są zgodne z zasadami i ograniczeniami określonymi w unijnych przepisach.

Z drugiej jednak strony unijne programy finansowania nie przyjmują z reguły postaci 
bezpośredniego finansowania dostarczanego osobom fizycznym lub przedsiębiorstwom przez 
Komisję Europejską. Pomoc jest natomiast zazwyczaj przekazywana za pośrednictwem 
organów lokalnych, regionalnych lub krajowych, a także pośredników finansowych, takich 
jak banki i fundusze venture capital. Organy takie są bliżej beneficjentów końcowych, dzięki 
czemu znajdują się w lepszej pozycji do oceny ich potrzeb na szczeblu lokalnym. Organizacje 
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te znajdują się także w odpowiednim położeniu, by sprawdzać, czy pomoc wypłacana jest 
prawidłowo i zgodnie z realizowanymi w imieniu Komisji programami.

Zasadniczo najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy istnieje unijny lub krajowy program 
odpowiedni dla finansowego wsparcia danego projektu, jest zwrócenie się do Europejskiej 
Sieci Przedsiębiorczości. W ramach sieci przedsiębiorca może uzyskać informacje o wielu 
unijnych i lokalnych programach, które są dostępne w danym kraju. Można następnie uzyskać 
poradę, jak skorzystać z takich możliwości.

Oto główne aktualne (2007–2013) unijne programy udzielające wsparcia dla MŚP:

- Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, obejmujący dłużne i kapitałowe 
instrumenty finansowe,

- instrumenty polityki spójności dla MŚP, w tym instrumenty finansowe w ramach programu 
JEREMIE,

- zasoby Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przeznaczone na pożyczki oraz – za 
pośrednictwem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) – operacje kapitałowe / typu 
mezzanine i operacje z podziałem ryzyka,

- europejski instrument mikrofinansowy Progress.

W przyszłości (2014–2020) podjęte zostaną działania następcze w odniesieniu do wszystkich 
wymienionych wyżej programów unijnych:
- Programy COSME i „Horyzont 2020” obejmą dłużne i kapitałowe instrumenty finansowe 
dla MŚP,

- głównym priorytetem w ramach polityki spójności będzie wspieranie MŚP dzięki 
zwiększonemu budżetowi,

- EBI i EFI będą nadal wspierały MŚP po 2013 r.,

- w ramach osi mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej Europejskiego programu na 
rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych wspierane będą działania, między innymi 
mikrokredyty (przy czym instrument mikrofinansowy Progress będzie funkcjonował 
równolegle do 2016 r.).

Ponadto we wspólnym sprawozdaniu1 przedstawionym przez Komisję Europejską i 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) Radzie Europejskiej w czerwcu 2013 r. zaproponowano 
nowy wspólny instrument finansowy, który łączyłby w sobie zasoby w ramach programów, 
którymi zarządza Komisja, i funduszy strukturalnych UE. W dniach 24–25 października 
2013 r. Rada Europejska przyjęła do wiadomości przedstawione przez Komisję i EBI 
sprawozdania na temat realizacji środków mających na celu finansowanie gospodarki 
i wezwała państwa członkowskie do odpowiedniego wykorzystania stworzonych w ten 
sposób możliwości. Chociaż wkłady w inicjatywę na rzecz MŚP powinny pozostać 
dobrowolne, Rada Europejska apeluje o jak największy udział państw członkowskich.

Komisja Europejska pracuje także nad uproszczeniem bezpośredniej komunikacji z MŚP. 
Unijny portal dotyczący finansowania zawiera łatwo dostępne, wyczerpujące i aktualne 
informacje dotyczące sposobu, w jaki przedsiębiorcy i MŚP mogą uzyskać dostęp do ponad 
100 mld EUR pochodzących z różnych programów Unii Europejskiej, takich jak Program 
ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, program Progress, instrument podziału 
ryzyka, kredyty udzielane przez EBI, a także fundusze strukturalne. Obejmuje on ponad 1 000 

                                               
1 Tekst dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/eib_pl.pdf. 
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pośredników, którzy reprezentują naszych partnerów w procesie wspierania MŚP w 
uzyskaniu dostępu do finansowania. Portal dostępny jest we wszystkich językach UE, mają 
do niego dostęp wszystkie państwa członkowskie oraz kraje kandydujące1.

Podsumowanie

Zaleca się, aby w celu znalezienia odpowiedniego unijnego lub krajowego programu, w 
ramach którego możliwe byłoby wsparcie finansowania projektu składającego petycję, 
zwrócił się on do Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Adresy partnerów sieci w 
Zjednoczonym Królestwie dostępne są na stronie internetowej: 

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

Na przykład w Birmingham można zwrócić się do izby handlowej i przemysłowej:

- Strona internetowa: http://www.een-midlands.org.uk

- Adres: 75 Harborne Road, Edgbaston; B15 3DH Birmingham; Zjednoczone Królestwo

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

Składający petycję mógłby jednak także bezpośrednio poszukiwać odpowiedniego źródła 
finansowego dostępnego w Zjednoczonym Królestwie za pomocą: 
http://www.access2eufinance.eu/

                                               
1 Dostępny pod adresem: http://access2eufinance.ec.europa.eu.


