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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0028/2013, ktorú predkladá Singh Chumber Ravinder, britský štátny 
občan, o finančnej pomoci pre nových začínajúcich podnikateľov

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žiada EP o pomoc ľuďom, ktorí potrebujú finančnú pomoc, aby mohli 
začať podnikať. Tvrdí, že banky a vláda Spojeného kráľovstva sú v tomto ohľade mimoriadne 
neochotné. Predkladateľ petície by si chcel založiť vlastnú právnickú firmu, ale na to 
potrebuje určitý počiatočný kapitál.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. septembra 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 31. januára 2014

Vo všeobecnosti za prístup malých a stredných podnikov k finančnej politike zodpovedajú 
jednotlivé členské štáty a Komisia v tejto oblasti koná na základe zásady subsidiarity. O 
pravidlách prístupu k programom finančnej politiky, ktoré zavádzajú vnútroštátne alebo 
regionálne orgány, rozhodujú ony samy, pokiaľ jednajú v rámci pravidiel a obmedzení, ktoré 
sú ustanovené v právnych predpisoch Európskej únie.

Na druhej strane sa vo finančných programoch Európskej únie spravidla nevyužíva forma 
priameho financovania, ktoré by Európska komisia poskytovala jednotlivcom alebo 
podnikom. Namiesto toho sa pomoc zvyčajne prideľuje miestnym, regionálnym alebo štátnym 
orgánom, a to aj prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ako sú banky či fondy 
rizikového kapitálu. Takéto orgány majú k prijímateľom finančnej pomoci bližšie, a tak 
dokážu kompetentnejšie posúdiť ich potreby v miestnom kontexte. Tieto organizácie majú 
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tiež dobrú pozíciu v tom zmysle, že môžu kontrolovať, či sa finančná pomoc vypláca správne 
v súlade s programami, ktoré sa vedú v mene Komisie.

Spravidla najlepší spôsob, ako zistiť, či existuje program Európskej únie alebo národný 
program, z ktorého by bolo možné získať finančnú podporu pre určitý projekt, je obrátiť sa na 
sieť Enterprise Europe Network. Podnikatelia tu získajú prehľad o programoch EÚ 
a miestnych programoch, ktoré sú dostupné v jednotlivých krajinách. Následne tu môžu 
získať poradenstvo, ako konkrétne treba pri jednotlivých možnostiach postupovať.

Medzi hlavné aktuálne programy EÚ (2007 – 2013), v rámci ktorých sa poskytuje finančná 
podpora malým a stredným podnikom, patria:

– rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktorý zahŕňa aj dlhové 
a akciové finančné nástroje,

– nástroje politiky súdržnosti určené malým a stredným podnikom vrátane nástrojov v rámci 
iniciatívy JEREMIE,

– prostriedky Európskej investičnej banky (EIB) určené na pôžičkové operácie 
a prostredníctvom Európskeho investičného fondu (EIF) aj na akciové/preklenovacie operácie 
a operácie rozdelenia rizika,

– Európsky nástroj mikrofinancovania Progress.

V budúcnosti (2014 – 2020) sa na všetky vyššie uvedené programy EÚ nadviaže takto:

– programy COSME a Horizont 2020, ktoré budú zahŕňať dlhové a akciové finančné nástroje 
pre malé a stredné podniky,

– v rámci politiky súdržnosti sa malé a stredné podniky ako kľúčová priorita podporia vyšším 
rozpočtom,

– EIB a EIF budú poskytovať podporu malým a stredným podnikom aj po roku 2013,

– v rámci programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) sa 
osou Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie podporia kroky okrem iného v oblasti 
mikroúverov a mikropôžičiek (do roku 2016 sa bude uplatňovať súbežne s nástrojom 
mikrofinancovania Progress).

Okrem toho v spoločnej správe1 ktorú v júni 2013 predložili Európska komisia a Európska 
investičná banka (EIB) Európskej rade, sa navrhuje nový spoločný finančný nástroj, v rámci 
ktorého by sa zlúčili prostriedky programov spravovaných Komisiou a štrukturálnymi fondmi 
EÚ. Európska rada na svojom zasadnutí 24. a 25. októbra 2013 vzala na vedomie správy 
Komisie a EIB o vykonávaní opatrení zameraných na financovanie hospodárstva a vyzvala 
členské štáty, aby dobre využili existujúce príležitosti. Hoci by príspevky na iniciatívu MSP 
mali zostať dobrovoľné, Európska rada vyzýva na čo najvyššiu účasť členských štátov. 
Európska komisia sa zároveň usiluje o zjednodušenie priamej komunikácie s malými 
a strednými podnikmi. Finančný portál EÚ poskytuje ľahko dostupné, úplné a aktuálne 
informácie o tom, ako môžu podnikatelia a malé a stredné podniky čerpať vyše 100 miliárd 
EUR z prostriedkov rôznych programov EÚ, ako sú CIP, Progress, nástroj rozdelenia rizika, 
pôžičky z EIB a štrukturálne fondy. Portál eviduje viac ako 1000 sprostredkovateľov, ktorí 
spolu s nami pomáhajú malým a stredným podnikom získať finančné dotácie. Portál je 
dostupný vo všetkých jazykoch EÚ a pre všetky kandidátske krajiny2.

                                               
1 Dostupná na http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/eib_en.pdf
2 Dostupný na: http://access2eufinance.ec.europa.eu
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Záver

Nájsť vhodný program EÚ alebo národný program, z ktorého by predkladateľ petície mohol 
čerpať finančnú pomoc. Odporúča sa obrátiť sa na sieť Enterprise Europe Network. Adresy 
partnerov siete v Spojenom kráľovstve možno nájsť pomocou tejto webovej stránky: 

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

Napríklad v Birminghame sa možno obrátiť na Obchodnú a priemyselnú komoru:

- Internetová stránka: http://www.een-midlands.org.uk

- Adresa: 75 Harborne Road, Edgbaston,  B15 3DH Birmingham, Spojené kráľovstvo
- Tel: +44 (0)121 455 0268, e-mail: c.davies@birminghamchamber.org.uk

Predkladateľ petície si môže vhodný zdroj financovania dostupný v Spojenom kráľovstve 
vyhľadať aj prostredníctvom webovej stránky: http://www.access2eufinance.eu/


