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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja teigia, kad kartu su vyru nuo 1988 m. vadovauja mažajai įmonei (TPE), 
gaminančiai metalo liejinius plastiko gaminiams. Peticijos pateikėja tvirtina, kad jei anksčiau 
šioje srityje pirmavo Vokietija ir Prancūzija, tai nuo 1990 m. rinkoje pradėjo įsitvirtinti 
Portugalija, dėl to šioms dviems valstybėms narėms kilo sunkumų, nes jos prarado dideles 
rinkos dalis. Pasak peticijos pateikėjos, dabartinė padėtis dar sudėtingesnė, nes Europos 
Sąjunga leidžia įvežti tokių gaminių iš Kinijos. Dėl šios priežasties peticijos pateikėjos įmonė 
patiria didžiulių ekonominių sunkumų. Klausiama, ar Europos Sąjunga turi priemonių suteikti 
paramą mažosioms įmonėms, pvz., tokioms kaip peticijos pateikėjos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gegužės 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. spalio 26 d.

„Komisija pripažįsta svarbų vaidmenį, kuris Europos ekonomikoje tenka mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, ir gerai žino, kad joms labai pakenkė finansinė ir ekonominė krizė. 
Remiantis paskutiniais skaičiavimais, 2008–2010 m. mažosios ir vidutinės įmonės prarado 
apie 3,5 mln. darbo vietų. 
Todėl Komisijos politikoje mažosioms ir vidutinėms įmonėms skiriamas pagrindinis dėmesys. 
2011 m. vasario mėn. patvirtintoje „Smulkiojo verslo akto Europai“ peržiūroje nustatytas 
išsamus valstybėms narėms ir Komisijai skirtų veiksmų rinkinys, siekiant padėti mažosioms ir 
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vidutinėms įmonėms įveikti krizę. Šie veiksmai skirti trims prioritetinėms sritims, kurias 
Komisija nustatė kartu su valstybėmis narėmis ir mažųjų ir vidutinių įmonių suinteresuotomis 
šalimis: gerinti mažųjų ir vidutinių įmonių galimybes gauti finansavimą, supaprastinti 
reglamentavimo aplinką (principas „pradėk nuo mažo“) ir suteikti mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms daugiau galimybių patekti į rinkas. Valstybės narės atnaujino politinį įsipareigojimą 
įgyvendinti atnaujintą Smulkiojo verslo aktą ir taip gegužės mėn. Konkurencingumo taryboje 
imtis iniciatyvos mažųjų ir vidutinių įmonių labui.
Komisija ėmėsi konkrečių veiksmų, kad pagerintų mažųjų ir vidutinių galimybes gauti 
finansavimą, tačiau tai tebesudaro sunkumų. Apskritai Europos mažosios ir vidutinės įmonės 
daugiau naudojasi banko paskolomis negu analogiškos įmonės kai kuriose kitose šalyse. 
Todėl itin svarbu, kad bankai atnaujintų savo įprastą uždavinį užtikrinti likvidumą ir skatinti 
investicijas į realiąją ekonomiką. Taip pat labai svarbu toliau remti ir plėtoti naujai įsteigtų ir 
mažųjų pažangių įmonių kapitalo rinkas. Kad būtų galima stebėti rinkos padėtį ir skatinti 
naujus būdus gerinti galimybes gauti finansavimą, Komisijos pirmininko pavaduotojo 
Antonio Tajani prašymu Komisija įsteigė nuolatinį MVĮ finansinį forumą, į kurį susirenka 
finansinio sektoriaus ir verslo organizacijų atstovai.

Pagal ES finansavimo programas Komisija paprastai tiesiogiai neteikia pagalbos 
individualiems asmenims ar įmonėms. Paprastai pagalba teikiama per vietos, regionų ir 
nacionalines valdžios institucijas, taip pat per geros reputacijos finansų tarpininkus, pvz., 
bankus ir kartais rizikos kapitalo įmones. 
Prancūzijoje garantijos ir mirokreditai mažosioms įmonėms, finansuojamoms pagal 
„Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą“, suteikiamos per „Socama, „Siagi“ ir 
„Adie ir Crédit Coopératif“. Išsamesnės informacijos ir kontaktinius duomenis Prancūzijoje 
rasite interneto svetainėje http://www.access2finance.eu/en/France/cip/index.htm. 
Sanglaudos politikai tenka svarbus vaidmuo atkuriant pasitikėjimą realiąja ekonomika, 
remiant investicijas į verslo gamybos pajėgumą ir mažųjų ir vidutinių įmonių patvarumą 
vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. Europos regioninės plėtros fondas iš dalies finansuoja 
2007–2013 m. Vidurio Pirėnų regioninę veiksmų programą. Šios programos prioritetai yra du, 
būtent: 1) stiprinti konkurencingumo polių mokslinių tyrimų išteklius – visa investuojama 
suma yra 250 mln. EUR; 2) plėtoti įmonių konkurencingumą – bendra investuojama suma yra 
454 mln. EUR, taip pat siekiama stiprinti mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumą.

Europos socialinis fondas savo ruožtu remia darbuotojų ir bedarbių kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, taip pat padeda darbuotojams ir įmonėms prisitaikyti prie pokyčių ir 
restruktūrizavimo, jeigu jos laikosi ES valstybės pagalbos taisyklių. Paramą galima gauti per 
regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu valdomas veiklos programas. 

Mažosioms ir vidutinėms įmonėms patekus į padėtį, kai etatų mažinimas neišvengiamas, 
atitinkama valstybė narė (šiuo atveju Prancūzija) galėtų pateikti paraišką dėl finansavimo iš 
Europos priskyrimo prie globalizacijos padarinių fondo. Fondas teikia pagalbą iš darbo 
atleistiems darbuotojams dėl globalizacijos (pvz., labai padidėjus importui į ES) arba 
visuotinės finansinės ir ekonominės krizės. Europos priskyrimo prie globalizacijos padarinių 
fondu1 galima naudotis, kai įmonės, veikiančios tuose pačiuose ekonomikos sektoriuose ir 

                                               
1 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (OL L 406, 2006 12 30, p. 1).
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viename ar dviejuose gretimuose NUTS II lygio regionuose, iš darbo per devynis mėnesius 
atleidžia 500 ar daugiau darbuotojų. 

Išvada
Peticijos pateikėjo atveju Komisija negali įsikišti tiesiogiai ad hoc būdu. Vis dėlto vietos 
parama gali būti suteikta pagal ES programas. 
Komisija pataria peticijos pateikėjui toliau pateiktu adresu susisiekti su Europos įmonių tinklo 
vietos filialu dėl išsamesnės informacijos apie galimybes gauti paramą pagal ES programas: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches/FR/.“


