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Comisia pentru petiții

31.1.2014

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0028/2013, adresată de Singh Chumber Ravinder, de cetățenie 
britanică, privind asistența financiară acordată persoanelor care înființează noi 
întreprinderi

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită PE să ajute persoanele care au nevoie de sprijin financiar pentru a înființa 
o nouă întreprindere. El susține că băncile și Guvernul Regatului Unit sunt deosebit de 
reticente în acest sens. În ceea ce îl privește, el ar dori să înființeze propria sa societate de 
avocatură, dar, mai întâi, ar avea nevoie de capital care să îl ajute.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 septembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

În general, accesul IMM-urilor la politicile de finanțare reprezintă responsabilitatea fiecărui 
stat membru, iar Comisia acționează în acest domeniu utilizând principiul subsidiarității. 
Normele care reglementează accesul la programele de finanțare puse în aplicare de către 
autoritățile naționale sau regionale reprezintă responsabilitatea IMM-urilor, atât timp cât 
acestea acționează conform normelor și limitelor stabilite de legislația europeană.

Pe de altă parte, programele de finanțare ale Uniunii Europene nu sunt în general sub formă 
de finanțare directă, acordată de Comisia Europeană persoanelor fizice sau întreprinderilor. În 
schimb, ajutorul este alocat, în mod normal, prin intermediul autorităților locale, regionale sau 
naționale, precum și al intermediarilor financiari, cum ar fi băncile și fondurile cu capital de 
risc. Aceste organisme sunt mai apropiate de beneficiarii finali și sunt, prin urmare, mai în 
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măsură să evalueze nevoile acestora la nivel local. De asemenea, aceste organizații sunt în 
măsură să verifice dacă ajutorul este plătit corect, în conformitate cu programele desfășurate 
în numele Comisiei.

În general, cea mai bună cale de a afla de existența unui program al UE sau al unui program 
național, care să poată contribui la finanțarea unui proiect, este prin contactarea Rețelei 
întreprinderilor europene. Rețeaua îl poate ajuta pe antreprenor printr-o serie de programe UE 
și programe locale care pot fi disponibile într-o anumită țară. Aceasta poate să acorde 
consultanță cu privire la modul în care se poate beneficia de diversele posibilități.

Printre principalele programe actuale ale UE (2007-2013) care acordă finanțare IMM-urilor se 
numără:

- Programul-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP), inclusiv instrumentele financiare 
de împrumut și de capitaluri proprii,

- instrumentele politicii de coeziune pentru IMM-uri, inclusiv instrumente financiare, prin 
programul JEREMIE,

- resursele Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru împrumuturi - prin Fondul european de 
investiții (FEI) - din capital privat/de tip mezanin și operațiunile de partajare a riscurilor,

- instrumentul european de microfinanțare Progress.

În viitor (2014-2020), la toate programele UE menționate anterior se vor adăuga:

- COSME și Orizont 2020 vor include instrumente financiare de împrumut și de capitaluri 
proprii pentru IMM-uri,

- politica de coeziune va sprijini IMM-urile, fiind prioritatea de bază și având un buget 
majorat,

- BEI și FEI vor sprijini în continuare IMM-urile, chiar și după 2013,

- axa Microfinanțare și antreprenoriat social va sprijini acțiunile în cadrul Programului 
european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială, printre altele, în cazul 
microcreditării și al microcreditelor (împreună cu microfinanțarea Progress, până în 2016).

În plus, un raport comun1 prezentat de Comisia Europeană și de Banca Europeană de Investiții 
(BEI) în cadrul Consiliului European din iunie 2013 a propus un nou instrument financiar 
comun, care ar reuni resurse din programele gestionate de Comisie și din fondurile structurale 
ale UE. Consiliul European din 24-25 octombrie 2013 a luat act de rapoartele întocmite de 
Comisie și de BEI privind punerea în aplicare a măsurilor de finanțare a economiei și a invitat 
statele membre să utilizeze în mod optim posibilitățile oferite. Deși contribuțiile la inițiativa 
privind IMM-urile ar trebui să rămână voluntare, Consiliul European îndeamnă la o 
participare cât mai mare din partea statelor membre.

Comisia Europeană lucrează, de asemenea, la simplificarea comunicării directe cu IMM-urile. 
Portalul financiar al UE oferă informații ușor de accesat, complete și la zi, privind modul în 
care antreprenorii și IMM-urile pot avea acces la peste 100 de miliarde de euro din diferite
programe ale UE, cum ar fi CIP, Progress, IRS, împrumuturile Băncii Europene de Investiții 
și fondurile structurale. Portalul cuprinde peste 1 000 de intermediari care reprezintă 
partenerii noștri în sprijinirea accesului la finanțare al IMM-urilor. Portalul este disponibil în 

                                               
1 Disponibil la adresa http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/eib_ro.pdf
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toate limbile UE și pentru toate statele membre ale UE, precum și pentru țările candidate1.

Concluzie

Pentru a găsi un program UE sau un program național adecvat, la care petiționarul să poată 
recurge pentru finanțare, i se recomandă să contacteze Rețeaua întreprinderilor europene. 
Adresele partenerilor din cadrul rețelei, din Regatul Unit, pot fi găsite prin intermediul acestei 
pagini de internet: 

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

În Birmingham, de exemplu, Camera de comerț și industrie poate fi contactată la:

- Site-ul internet: http://www.een-midlands.org.uk

- Adresa: 75 Harborne Road, Edgbaston; B15 3DH Birmingham; Regatul Unit

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

Petiționarul ar putea, de asemenea, să caute direct o sursă de finanțare adecvată disponibilă în 
Regatul Unit la adresa: http://www.access2eufinance.eu/

                                               
1 Disponibil la adresa: http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_ro.htm


