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Относно: Петиция 0201/2011, внесена от Thérèse Bouvet, с френско гражданство, 

относно подкрепа за малки предприятия

1. Резюме на петицията

От 1988 г. насам вносителката на петицията и нейният съпруг ръководят малко 
предприятие (VSE) за производство на метални шаблони за пластмасови продукти. Тя 
твърди, че като се има предвид, че преди Германия и Франция са имали надмощие в 
този сектор, през 1990 г. Португалия е започнала да се налага на пазара. Това е довело 
до трудности за тази две държави-членки, които са изгубили значителен пазарен дял. 
Според вносителката на петицията понастоящем положението е дори по-сериозно, тъй 
като Европейският съюз разрешава вноса на този вид продукти от Китай. В резултат на 
това нейното предприятие е изправено пред много трудно икономическо положение. Тя 
си задава въпроса дали Европейският съюз не разполага със средствата за подкрепа на 
малки предприятия като нейното.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2011 г.

Комисията отчита основната роля, която малките и средните предприятия (МСП) 
играят в европейската икономика, и е добре запозната с факта, че те бяха сериозно 
засегнати от финансовата и икономическа криза. Според последни изчисления близо 
3,5 милиона работни места в малките и средни предприятия са били закрити в периода 
2008–2010 г. 

По тази причина Комисията е поставила МСП в центъра на своите политики. Прегледът 
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на Съобщението „Small Business Act“ за Европа (SBA), прието през февруари 2011 г., 
определя всеобхватен набор от действия, насочени както към държавите-членки, така и 
към Комисията с цел подпомагането на малките и средни предприятия в 
преодоляването на кризата. Тези действия са съсредоточени в три приоритетни 
области, набелязани от Комисията, държавите-членки и заинтересованите страни: 
подобряване на достъпа на МСП до финансиране, опростяване на регулаторната рамка 
(принципа „Мисли първо за малките“) и увеличаване на достъпа на МСП до пазари. По 
време на заседанието на Съвета по конкурентоспособност през май държавите-членки 
подновиха своя политически ангажимент да приложат актуализирания SBA и 
съответно да предприемат инициативи в полза на МСП.  

Комисията е предприела конкретни действия за подобряване на достъпа на МСП до 
финансиране, който продължава да бъде труден.  По принцип европейските МСП 
разчитат повече на банкови заеми, отколкото МСП в някои други икономики. 
Следователно е от жизненоважно значение банките отново да започнат да изпълняват 
обичайната си роля, а именно да предоставят ликвидни средства и да подкрепят 
инвестициите в реалната икономика. Също така е важно да продължи подкрепата и 
развитието на капиталовите пазари за стартиращи и малки иновативни предприятия. По 
молба на заместник-председателя Antonio Tajani Комисията създаде постоянен „Форум 
за финанси на МСП“, който включва представители на финансовия сектор и на 
търговските организации, с цел да се наблюдава положението на пазара и да се 
насърчават нови подходи за подобряване на достъпа до финансиране за МСП.

Програмите на ЕС за финансиране по принцип не са под формата на директна 
финансова помощ, изплащана от Комисията на лица или предприятия. Вместо това, 
предоставянето на помощта обикновено се извършва чрез местни, регионални или 
национални органи, както и чрез уважавани финансови посредници като банки и, в 
редки случаи, организации, опериращи с рисков капитал. 
Във Франция може да бъдат предоставени гаранции по заеми и микрокредитиране за 
малките предприятия, подкрепени с финансиране на ЕС по Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации (CIP), и достъпни чрез Socama, Siagi, Adie и Crédit 
Coopératif. За повече информация и контакти във Франция, моля, посетете следния уеб 
сайт: http://www.access2finance.eu/en/France/cip/index.htm

Политиката на сближаване играе важна роля за възстановяване на доверието в реалната 
икономика чрез подпомагане на инвестициите в производствения капацитет на 
предприятията и устойчивостта на МСП в средносрочен план. Европейският фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) частично финансира регионалната оперативна програма 
2007–2013 за Midi-Pyrénées. Тази програма има два приоритета, а именно: (1) укрепване 
на активите в областта на научните изследвания на центрове на конкурентоспособност 
– общи инвестиции в размер на 250 млн. евро; (2) развитие на конкурентоспособността 
на предприятията – общи инвестиции в размер на 454 млн. евро, като и двата 
приоритета са насочени към укрепване на конкурентоспособността на МСП.
От своя страна Европейският социален фонд предоставя помощ за повишаване на 
професионалните умения и придобиването на нови професионални умения на 
работниците и безработните и помага на работниците и предприятията да се адаптират 
към промените и преструктурирането, при условие че се спазват правилата на ЕС 
относно държавната помощ. Подкрепа може да бъде получена чрез оперативните 
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програми, управлявани на регионално и национално равнище. 
Ако МСП са поставени в положение, в което не могат да бъдат избегнати съкращения, 
съответната страна (в случая Франция) може да кандидатства за финансиране от 
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Този фонд 
предоставя помощ на работниците, съкратени в резултат на глобализацията (напр. 
поради съществено нарастване на вноса в ЕС) или в резултат на световната финансова 
и икономическа криза. ЕФПГ1 може да бъде използван, в случай че в рамките на период 
от девет месеца настъпят 500 или повече съкращения в предприятия, опериращи в един 
и същи икономически сектор и в един или два съседни региона на равнище NUTS II. 
Заключения

Комисията не е в състояние да се намеси пряко, ad hoc, в случая на вносителката. 
Въпреки това,чрез програмите на ЕС може да бъде осигурено подпомагане на местно 
равнище. 
Комисията препоръчва вносителката на петицията да се свърже с местния пункт на 
Enterprise Europe Network, за да получи повече информация относно наличните 
възможности за подпомагане в рамките на програмите на ЕС: 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches/FR/

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за 
създаването на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1).


