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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0201/2011 af Thérèse Bouvet, fransk statsborger, om støtte til små 
virksomheder

1. Sammendrag

Andrageren påstår, at hun siden 1988, sammen med sin mand, har ledet en lille virksomhed, 
der fremstiller metalforme til plastprodukter. Andrageren bekræfter, at mens Tyskland og 
Frankrig før var de stærkeste på dette område, begyndte Portugal i 1990 at gøre sig gældende 
på markedet, hvilket skabte vanskeligheder for disse to medlemsstater, der tabte betydelige 
markedsandele. Ifølge andrageren er den nuværende situation endnu mere alvorlig, da EU 
tillader indførsel af sådanne produkter fremstillet i Kina. Af denne grund befinder andragerens 
virksomhed sig i en meget vanskelig økonomisk situation. Andrageren spørger, om EU ikke 
råder over midler til at hjælpe små virksomheder som hendes egen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. maj 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2011.

"Kommissionen erkender, at SMV'erne spiller en vigtig rolle i den europæiske økonomi, og er 
helt klar over, at de er blevet hårdt ramt af den finansielle og økonomiske krise. Ifølge de 
seneste skøn mistede omkring 3,5 millioner mennesker deres job i SMV'er i 2008-2010. 

Kommissionen har derfor sat SMV'erne i centrum for sine politikker. Revisionen af 
meddelelsen "Small Business Act" (SBA) for Europa, som blev vedtaget i februar 2011, 
opstiller en lang række tiltag rettet mod såvel medlemsstaterne som Kommissionen med 
henblik på at hjælpe SMV'erne med at komme ud af krisen. Disse tiltag fokuserer på tre 
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prioriterede områder, som Kommissionen har fastlagt sammen med medlemsstaterne og de 
parter, der er berørt af SMV-problematikker. Det gælder forbedring af SMV'ernes adgang til 
finansiering, forenkling af de lovgivningsmæssige rammer (princippet "tænk småt først") og 
forbedring af SMV'ernes markedsadgang. Medlemsstaterne fornyede på mødet i Rådet 
(konkurrenceevne) i maj deres politiske forpligtelse til at gennemføre den ajourførte SBA og 
dermed iværksætte initiativer til fordel for SMV'erne. 

Kommissionen har iværksat specifikke tiltag for at forbedre SMV'ernes adgang til 
finansiering, som fortsat volder problemer. Generelt gør de europæiske SMV'er mere brug af 
banklån end deres ligestillede i andre økonomier. Det er derfor helt afgørende, at bankerne på 
ny indtager deres sædvanlige rolle med hensyn til at sikre likviditet og støtte investeringer i 
realøkonomien. På samme måde er det også vigtigt at blive ved med at støtte og udvikle 
aktiemarkederne for nystartede virksomheder og små innoverende virksomheder. For at 
overvåge situationen på markedet og skabe nye muligheder for at forbedre SMV'ernes adgang 
til finansiering har Kommissionen på foranledning af næstformand Antonio Tajani oprettet et 
permanent forum for SMV-finansiering, som samler repræsentanter for finanssektoren og 
erhvervsorganisationerne.

EU's finansieringsprogrammer tager normalt ikke form af direkte støtte udbetalt af 
Kommissionen til enkeltpersoner eller virksomheder. Støtten kanaliseres normalt gennem de 
lokale, regionale eller nationale myndigheder samt gennem velrenommerede finansielle 
formidlere, herunder banker og til tider venturekapitalorganisationer. 
I Frankrig har de små virksomheder adgang til garantier og mikrokreditter, som bakkes op 
med EU-midler fra rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, via Socama, Siagi, 
Adie og Crédit Coopératif. Der findes yderligere oplysninger og kontaktoplysninger i 
Frankrig på følgende websted: http://www.access2finance.eu/en/France/cip/index.htm
Samhørighedspolitikken spiller en væsentlig rolle med hensyn til at gendanne tilliden til 
realøkonomien ved at støtte investering i virksomhedernes produktionskapacitet og 
SMV'ernes bæredygtighed på mellemlang og lang sigt. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) samfinansierer det regionale operationelle program for regionen 
Midi-Pyrénées i 2007-2013. Dette program bygger på to prioriteter, nemlig 1) at styrke 
forskningsaktiverne i konkurrenceevnepolerne – samlet investering på 250 millioner euro – og 
2) at udvikle virksomhedernes konkurrenceevne – samlet investering på 454 millioner euro –
som begge har til formål at styrke SMV'ernes konkurrenceevne.
Den Europæiske Socialfond støtter efteruddannelse og omskoling af arbejdstagere og 
arbejdsløse og hjælper arbejdstagerne og virksomhederne med at tilpasse sig ændringer og 
omstruktureringer under forudsætning af, at EU's statsstøtteregler overholdes. Støtten tildeles 
gennem operationelle programmer, som forvaltes regionalt eller nationalt. 
Hvis SMV'er bliver bragt ud i en situation, hvor afskedigelser ikke kan undgås, kan det 
pågældende land (her Frankrig) indgive en ansøgning om midler fra Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen (EGF). Denne fond yder bistand til arbejdstagere, der 
afskediges som følge af globaliseringen (f.eks. en voldsom stigning i importen til EU) eller 
den globale finansielle og økonomiske krise. Der kan ydes støtte fra EGF1, når mindst 
500 afskedigelser finder sted i løbet af en nimåneders periode i virksomheder inden for den 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20.12.2006 om oprettelse af Den Europæiske 
Fond for Tilpasning til Globaliseringen, EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
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samme økonomiske sektor i en eller to sammenhængende regioner på NUTS II-niveau. 
Konklusion

Kommissionen kan ikke gribe direkte ind på ad hoc-basis i andragerens sag. Der kan dog ydes 
lokal støtte gennem EU-programmer. 

Kommissionen råder andrageren til at kontakte hendes lokale Enterprise Europe Network-
kontor for at få yderligere oplysninger om støttemulighederne inden for EU-programmerne. 
Kontaktoplysningerne findes på følgende adresse: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches/FR/"


