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Pressmeddelande 
Luxemburg den 14 oktober 2020 

EU:s stöd för att stärka små och medelstora företags 
konkurrenskraft granskas av EU:s revisorer  

Europeiska revisionsrätten har inlett en ny revision för att ta reda på om EU:s stöd till små och 
medelstora företag (SMF) bidrar till att göra dem konkurrenskraftigare och framtidssäkrade. 
Revisorerna kommer att bedöma om Europeiska kommissionens stöd från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf) skapar varaktiga konkurrensfördelar för uppstartsföretag 
och expanderande företag. De kommer också att kontrollera om medlemsstaterna kanaliserar 
stödet till relevanta mottagare och tillgodoser de viktigaste behoven samt om de projekt som 
får stöd levererar resultat. Revisionen utförs mot bakgrund av covid-19-krisen, som kräver 
extra insatser från EU-företag för att de ska överleva på marknaden under svåra ekonomiska 
betingelser. 

Små och medelstora företag utgör ryggraden i EU:s ekonomi och hjälper till att sprida 
innovationer i dess regioner genom banbrytande lösningar på utmaningar som 
klimatförändringar, resurseffektivitet och social sammanhållning. EU har som mål att bli världens 
mest attraktiva plats för att starta och expandera företag. Stödet till små och medelstora företag 
från Eruf – som revisorerna nu nagelfar – uppgår till strax under 55 miljarder euro under den 
innevarande sjuåriga budgetperioden (2014–2020) och går främst till Polen (cirka 11 miljarder 
euro), följt av Italien, Spanien och Portugal (mellan 4,5 miljarder och 5,5 miljarder euro vardera). I 
detta ingår nästan 26 miljarder euro för att göra små och medelstora företag 
konkurrenskraftigare. 

”Vår revision syftar till att hjälpa kommissionen och medlemsstaterna att utnyttja Eruf bättre så 
att EU:s små och medelstora företag blir konkurrenskraftigare, motståndskraftigare och bättre 
rustade för framtiden”, sade Pietro Russo, den ledamot av revisionsrätten som leder revisionen. 
”Detta är särskilt viktigt med tanke på de utmaningar som små och medelstora företag ställs inför 
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i samband med covid-19-krisen och den viktiga roll Eruf-stöd spelar i vissa medlemsstater för 
uppstartsföretag och expanderande företag.” 

Covid-19-pandemin och den efterföljande globala ekonomiska krisen har gjort det ännu svårare 
för småföretag att överleva på marknaden på grund av det besvärligare företagsklimatet. Deras 
förmåga att anpassa sig till situationen kommer inte bara att bero på deras nuvarande 
konkurrenskraft utan också på deras konkurrenskraftspotential. EU:s små och medelstora företag 
stöter dock ofta på problem med tillgången till finansiering, det begränsade utbudet av 
kvalificerad arbetskraft och överreglering och byråkrati. För att åtgärda dessa problem har 
kommissionen redan tagit strategiska initiativ, såsom ”Small Business Act” för Europa från 2008, 
initiativet för uppstartsföretag och expanderande företag från 2016 och SMF-strategin för ett 
hållbart och digitalt EU från 2020. Dessutom stöder EU-budgeten små och medelstora företag 
genom bidrag, lån och finansieringsinstrument på olika områden, bland annat forskning, kultur, 
sammanhållning och jordbruk samt genom investeringsinitiativ mot effekter av coronaviruset 
som CRII, CRII+ och React-EU, som tillhandahåller ytterligare Eruf-medel huvudsakligen i form av 
rörelsekapital eller investeringsstöd.  

Stöd till små och medelstora företag kommer att fortsätta vara en hörnsten i EU:s 
sammanhållningspolitik i nästa långtidsbudget (2021–2027). Revisorerna kommer därför också 
att göra en preliminär bedömning av utformningen av stödet i den nya perioden. 

Meddelande till redaktörer 

År 2018 uppgick antalet små och medelstora företag i EU till över 25 miljoner. De sysselsatte 
omkring 98 miljoner människor och genererade cirka 56 % av det totala mervärdet. Deras antal 
varierar kraftigt mellan medlemsstaterna: Italien har det största antalet (3,7 miljoner), medan 
Malta har det minsta antalet (28 500). Per capita har Tjeckien det största antalet (96/1 000), 
medan Rumänien har det minsta antalet (25/1 000). De flesta små och medelstora företag – över 
6 miljoner – finns inom parti- och detaljhandeln och verkstadsbranschen för motorfordon och 
motorcyklar.  

Den slutliga rapporten förväntas bli klar hösten 2021. I dag har revisionsrätten offentliggjort en 
förhandsbeskrivning av en revision som finns tillgänglig på engelska på eca.europa.eu. 
Förhandsbeskrivningar av revisioner bygger på förberedande arbete som utförts innan revisionen 
inleds och ska inte ses som granskningsiakttagelser, slutsatser eller rekommendationer. Denna 
revision kompletterar revisionsrättens nyligen offentliggjorda särskilda rapport om EU-stöd till 
innovation i små och medelstora företag och en annan pågående revision om EU-stöd för att 
hjälpa små och medelstora företag att få tillgång till internationella marknader.  

I morgon, den 15 oktober, är revisionsrätten värd för en virtuell konferens om att öka 
investeringarna i EU i kristider: kontakta revisionsrättens presstjänst för registrering i sista 
minuten. 

Information om revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin finns här. 

Presskontakt för förhandsbeskrivningen 

Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: +352 4398–45510 / M: +352 621552224 
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