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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0201/2011, którą złożyła Thérèse Bouvet (Francja) w sprawie 
wsparcia dla małych przedsiębiorstw 

1. Streszczenie petycji

Od 1988 r. składająca petycję prowadzi wraz z mężem małe przedsiębiorstwo (VSE) 
produkujące metalowe formy do wyrobów z plastiku. Utrzymuje ona, że choć w przeszłości 
Niemcy i Francja dominowały w tym sektorze, w 1990 r. na rynku zaczęła konkurować 
Portugalia. Spowodowało to trudności dla tych dwóch państw członkowskich, które straciły 
znaczący udział w rynku. Według składającej petycję obecnie sytuacja jest jeszcze bardziej 
poważna, ponieważ Unia Europejska zezwala na przywóz tego rodzaju produktów z Chin. 
W rezultacie jej przedsiębiorstwo znajduje się w bardzo trudnym położeniu ekonomicznym. 
Zastanawia się ona, czy Unia Europejska nie dysponuje środkami wspierania małych 
przedsiębiorstw takich jak jej firma.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 maja 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź komisji, otrzymana dnia 26 października 2011 r.

Komisja uznaje kluczową rolę, jaką MŚP odgrywają w europejskiej gospodarce, i doskonale 
zdaje sobie sprawę, iż zostały one poważnie dotknięte kryzysem finansowym i gospodarczym. 
Zgodnie z ostatnimi szacunkami w latach 2008–2010 w MŚP ubyło około 3,5 miliona miejsc 
pracy. 

Z tego powodu MŚP są priorytetem w polityce Komisji. W przeglądzie komunikatu „Program 
»Small Business Act« dla Europy” przyjętym w lutym 2011 r. określa się kompleksowy 



PE475.815v01-00 2/3 CM\882151PL.doc

PL

zestaw działań, jakie Komisja i państwa członkowskie mogą podjąć w celu zapewnienia 
wsparcia MŚP w przezwyciężaniu kryzysu. Działania te koncentrują się na trzech obszarach 
priorytetowych określonych przez Komisję w porozumieniu z państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi podmiotami (MŚP); są to: poprawa dostępu MŚP do finansowania, 
uproszczenie otoczenia regulacyjnego (zasada „Najpierw myśl na małą skalę”) i zwiększenie 
dostępu MŚP do rynków. Na majowym posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjności państwa 
członkowskie odnowiły swoje zobowiązania polityczne dotyczące wdrażania uaktualnionego 
programu Small Business Act, a tym samym zobowiązały się do podejmowania inicjatyw na 
rzecz MŚP.
Komisja podjęła konkretne działania, aby poprawić dostęp MŚP do środków finansowych, 
który nadal jest utrudniony. Na ogół europejskie MŚP w większym stopniu bazują na 
pożyczkach bankowych niż podobne podmioty w niektórych innych krajach. Obecnie 
kluczowym problemem jest przywrócenie normalnej roli banków jako instytucji 
zapewniających płynność oraz wspomagających inwestycje w gospodarkę realną. Ważne jest 
też dalsze wspieranie i rozwijanie rynków akcji nowych i małych przedsiębiorstw 
innowacyjnych. Aby monitorować sytuację rynkową i wspierać nowe podejścia mające 
poprawić dostęp MŚP do finansowania, Komisja, na wniosek wiceprzewodniczącego Antonia 
Tajaniego, ustanowiła stałe „Forum Finansowe MŚP”, które skupia przedstawicieli sektora 
finansowego i organizacji biznesowych.

Unijne programy finansowania nie mają na ogół formy pomocy bezpośredniej wypłacanej 
przez Komisję osobom indywidualnym i przedsiębiorstwom. Zamiast tego pomoc 
przekazywana jest za pośrednictwem władz lokalnych, regionalnych i krajowych, jak również 
renomowanych pośredników finansowych, takich jak banki, a czasami organizacje 
zarządzające kapitałem wysokiego ryzyka. 
We Francji gwarancje i mikrokredyty dla małych przedsiębiorstw, udzielane w oparciu o 
finansowanie UE z programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), 
dostępne są za pośrednictwem instytucji Socama, Siagi, Adie oraz Crédit Coopératif. W celu 
uzyskania dalszych informacji i danych kontaktowych we Francji prosimy o zapoznanie się z 
następującą stroną internetową: http://www.access2finance.eu/en/France/cip/index.htm.

Polityka spójności odgrywa ważną rolę w procesie przywracania zaufania do gospodarki 
realnej poprzez wspieranie inwestowania w zdolności produkcyjne przedsiębiorstw oraz 
zrównoważoność MŚP w średnim i długim okresie. Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) częściowo finansuje regionalny program operacyjny dla Midi-Pyrénées 
na lata 2007–2013. Program ten określa dwa priorytety, a konkretnie: 1) zwiększenie 
przeznaczanych na badania aktywów biegunów konkurencyjności – całkowite inwestycje w 
wysokości 250 milionów euro; 2) rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw – całkowite 
inwestycje w wysokości 454 milionów euro. Oba te priorytety mają na celu umocnienie 
konkurencyjności MŚP.
Ze swej strony Europejski Fundusz Społeczny wspiera zwiększanie kwalifikacji oraz 
przekwalifikowywanie się pracowników i osób bezrobotnych, a także pomaga pracownikom i 
przedsiębiorstwom w dostosowywaniu się do zmian oraz w restrukturyzacji, pod warunkiem, 
że przestrzegane są unijne przepisy w sprawie pomocy państwa. Wsparcie dostępne jest za 
pośrednictwem programów operacyjnych zarządzanych na szczeblu regionalnym i krajowym. 

Jeżeli MŚP znajdują się w sytuacji, w której nie można uniknąć redukcji zatrudnienia, dane 
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państwo (w tym przypadku Francja) może złożyć wniosek o przyznanie finansowania z 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Fundusz ten zapewnia pomoc 
pracownikom zwolnionym w wyniku procesów globalizacji (np. znacznego wzrostu 
przywozu do UE) lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. Środki z EFG1

można uruchomić, jeżeli doszło do co najmniej 500 zwolnień w okresie 9 miesięcy w 
przedsiębiorstwach działających w tym samym sektorze gospodarki, w jednym regionie lub 
dwóch sąsiadujących regionach na szczeblu NUTS II. 
Wniosek

W przypadku składającej petycję Komisja nie jest w stanie podjąć bezpośrednich działań ad 
hoc. Jednak lokalne wsparcie może zostać udzielone za pośrednictwem programów UE. 

Komisja doradza składającej petycję, by skontaktowała się z lokalnym punktem Europejskiej 
Sieci Przedsiębiorczości, tak aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości wsparcia 
dostępnych w ramach programów UE: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches/FR/.

                                               
1Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające 
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.


