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Temats: Lūgumraksts Nr. 0201/2011, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā 
Thérèse Bouvet, par atbalstu mazajiem uzņēmumiem 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Kopš 1988. gada lūgumraksta iesniedzēja un viņas vīrs vada mazu uzņēmumu (VSE), kurā 
ražo metāla veidnes plastmasas produktiem. Viņa apgalvo, ka, tā kā Vācija un Francija bija 
dominējošās šajā nozarē, 1990. gadā Portugāle sāka piedāvāt savu produkciju tirgū. Tas radīja 
grūtības abām šīm dalībvalstīm, kas zaudēja ievērojamu tirgus daļu. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzējas teikto situācija pašreiz ir vēl nopietnāka, jo Eiropas Savienība ļauj importēt šāda 
veida produktu no Ķīnas. Tādēļ viņas uzņēmums atrodas ļoti grūtā ekonomiskā situācijā. Viņa 
vēlas zināt, vai Eiropas Savienībai nav līdzekļu, lai atbalstītu tādus mazos uzņēmumus kā 
viņas uzņēmums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 27. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī

Komisija atzīst MVU būtisko nozīmi Eiropas ekonomikā un ir informēta, ka tos smagi skārusi 
finanšu un ekonomikas krīze. Saskaņā ar jaunākajām aplēsēm laika posmā no 2008. līdz 
2010. gadam MVU tika zaudēts apmēram 3,5 miljoni darba vietu. 

Tādēļ Komisija ir ierindojusi MVU savu politiku uzmanības centrā. Paziņojuma „Eiropas 
Mazās uzņēmējdarbības akts” (SBA) pārskatā, kas tika pieņemts 2011. gada februārī, ir 
izklāstīts visaptverošu pasākumu kopums, kas adresēts dalībvalstīm un Komisijai, lai 
palīdzētu MVU pārvarēt krīzi. Šie pasākumi ir vērsti uz trim prioritārajām jomām, kuras 
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Komisija noteikusi kopīgi ar dalībvalstīm un MVU ieinteresētajām pusēm: MVU piekļuve 
finansējumam, tiesiskā regulējuma vienkāršošana (princips „Vispirms domāt par 
mazākajiem”) un MVU piekļuves uzlabošana tirgiem. Dalībvalstis atjaunoja savu politisko 
apņemšanos īstenot atjaunināto SBA un uzņemties iniciatīvu MVU atbalstam Konkurētspējas 
padomē maijā. 
Komisija ir veikusi konkrētus pasākumus, lai uzlabotu MVU piekļuvi finansējumam, kas 
joprojām ir sarežģīta. Kopumā Eiropas MVU vairāk paļaujas uz banku aizdevumiem nekā uz 
saviem kolēģiem dažās citās valstīs. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai bankas uzņemtos savu parasto 
uzdevumu nodrošināt likviditāti un atbalstīt ieguldījumus reālajā ekonomikā. Tāpat ir arī 
svarīgi turpināt atbalstīt un attīstīt akciju tirgus jaunajiem uzņēmumiem un maziem 
inovatīviem uzņēmumiem. Lai uzraudzītu tirgus situāciju un veicinātu jaunas pieejas nolūkā 
uzlabot finansējumu MVU, Komisija pēc priekšsēdētāja vietnieka Antonio Tajani lūguma 
izveidoja pastāvīgu MVU finansēšanas forumu, kas apvieno finanšu nozares un 
uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjus.

ES finansēšanas programmas parasti nav veidotas kā tiešs atbalsts, ko Komisija maksā 
fiziskām personām vai uzņēmumiem. Tā vietā atbalsts parasti tiek novirzīts ar vietēju, 
reģionālu vai valsts iestāžu starpniecību, kā arī, izmantojot cienījamus finanšu starpniekus, 
tādus kā bankas un, reizēm, riska kapitāla organizācijas. 
Francijā garantijas un mikrokredīti maziem uzņēmumiem, kuru pamatā ir ES finansējums no 
Konkurētspējas un inovācijas pamatprogrammas (CIP), ir pieejami ar Socama, Siagi, Adie un 
Crédit Coopératif starpniecību. Lūdzam apmeklēt norādīto tīmekļa vietni, lai iegūtu papildu 
informāciju un kontaktinformāciju Francijā: 
http://www.access2finance.eu/en/France/cip/index.htm

Kohēzijas politikai ir svarīga nozīme, lai atjaunotu uzticību reālajai ekonomikai, atbalstot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības ražošanas jaudas attīstībā un MVU ilgtspējībā vidējā un ilgā 
laikposmā. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) daļēji finansē 2007.–2013. gada 
reģionālās darbības programmu Midi-Pyrénées. Šī programma ietver divas prioritātes, proti: 
1) līdzekļu palielināšana konkurētspējas polu pētniecībai — kopējais ieguldījums 
EUR 250 miljoni; 2) uzņēmumu konkurētspējas attīstīšana — kopējais ieguldījums 
EUR 454 miljoni. Abas ir vērstas uz MVU konkurētspējas stiprināšanu.
Turpretim Eiropas Sociālais fonds atbalsta darba ņēmēju un bezdarbnieku pārkvalifikāciju un 
palīdz darba ņēmējiem un uzņēmumiem pielāgoties pārmaiņām un pārstrukturēšanai ar 
nosacījumu, ka tiek ievēroti ES valsts atbalsta noteikumi. Atbalsts ir pieejams, izmantojot 
darbības programmas, ko pārvalda reģionālā un valsts līmenī. 
Ja MVU ir situācija, ka štatu samazināšana ir neizbēgama, attiecīgā valsts (Francija šajā 
gadījumā) varētu iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai no Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanas fonda (EGF). Šis fonds sniedz palīdzību darba ņēmējiem, kuri atlaisti no darba 
globalizācijas (piemēram, būtisks importa pieaugums ES) vai pasaules finanšu un ekonomikas 
krīzes rezultātā. EGF1 var iesaistīties, ja uzņēmumos, kuri darbojas tajā pašā ekonomikas 
nozarē un vienā vai divos kaimiņu reģionos NUTS II līmenī, notiek 500 vai vairāk atlaišanas 
gadījumu deviņu mēnešu laikposmā. 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1927/2006 (2006. gada 20. decembris) par Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi, OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
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Secinājums
Komisija nevar iejaukties tieši ad hoc veidā lūgumraksta iesniedzēja lietā. Tomēr vietēju 
atbalstu var sniegt, izmantojot ES programmas. 
Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējam sazināties ar savu vietējo Eiropas Biznesa atbalsta 
tīkla punktu, lai iegūtu papildu informāciju par atbalsta iespējam, kas pieejamas ES 
programmās: 

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


