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Люксембург, 14 юли 2015 г.

Според одиторите на Европейския съюз финансирането от ЕС за
микропредприемачите може да бъде по-добре насочено, ако се
извършва адекватна оценка на конкретните нужди
Публикуваният днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) разкрива, че е възможно отпусканото от
ЕС финансиране за микропредприемачи да не посреща напълно техните потребности поради липсата на
конкретни оценки на нуждите, добри системи за управление на риска и информация за сравнение на
разходите, свързани с изпълнението.
„Създаването на микро- и стартиращи предприятия може да се превърне в ефективен инструмент за
намаляване на социалното изключване и безработицата. Микропредприемачите обаче се сблъскват с трудности
при достъпа до традиционния кредитен пазар, което възпрепятства създаването на нови микропредприятия и
растежа на самостоятелната заетост. За да преодолее този проблем, ЕС предоставя безвъзмездна финансова
помощ или улеснява достъпа до финансиране чрез заеми и гаранции. Сметната палата разгледа дали тези
програми са адекватно насочени към нуждите на европейските микропредприемачи. Бяха разкрити слабости,
свързани с етапа на планиране и разработване, както и липса на достатъчно надеждна информация относно
изпълнението. Сметната палата счита, че това може да има отрицателно отражение върху ефективността на
отпусканата от ЕС финансова подкрепа в този сектор“, заяви Илиана Иванова — членът на ЕСП, който отговаря за
доклада.
Одиторите на ЕС провериха 27 напълно или частично завършени проекти, финансирани по Европейския социален
фонд и Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“, по които са отпуснати приблизително 1,2 млрд.
евро за Германия, Гърция, Италия, Полша и Румъния. Освен това одиторите извършиха проучване на
18 управляващи органи в 14 държави членки, отговарящи за 22 оперативни програми по ЕСФ, за да съберат
допълнителна информация относно техния опит с финансовата подкрепа, отпускана за микропредприемачите.
Сметната палата оцени дали подкрепата от страна на ЕС е отговорила на действителните потребности на
микропредприемачите и дали са били приложени стабилни системи за отчитане на резултатите от
изпълнението. Одиторите също така провериха дали има достатъчно налична информация относно разходите
по изпълнението на финансовата подкрепа.
Одиторите откриха слабости в планирането и разработването на финансовата помощ по ЕСФ, както и липса на
достатъчно надеждна мониторингова информация относно изпълнението. Освен това нито Европейската комисия,
нито държавите членки разполагат със сравнителна информация относно административните разходи по държави
членки и по механизми за финансиране. Като цяло, Сметната палата счита, че тези въпроси могат да окажат
отрицателно въздействие върху ефективността на финансовата подкрепа от ЕС за микропредприемачите.
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от
Европейската сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu
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В публикувания доклад ЕСП препоръчва:
•
•
•
•

държавите членки следва да извършват оценки на потребностите при разработването на финансови
инструменти и изготвянето на оперативни програми, по които се отпуска финансова подкрепа от ЕС за
микропредприемачи.
Европейската комисия следва да обвърже използването на финансови инструменти на ЕСФ от държавите
членки с наличието на стабилни системи за управление на риска.
Комисията следва да разработи заедно с държавите членки финансови мерки за подкрепа по ЕСФ, които
да достигнат до безработните и уязвимите лица.
За периода до 2020 г. Комисията следва да извърши анализ на разходите за изпълнението на отпусканата
безвъзмездна финансова помощ, заеми и гаранции, за да установи техните действителни равнища и да
определи „добри практики“ за отпускането им при икономически приемлива цена.

Бележки към издателите:

Микрофинансирането обикновено е в размер под 25 000 евро, като често е до 10 000 евро. Общото търсене на
финансиране в такива размери в държавите членки на ЕС се оценява на над 12 млрд. евро. Между посочените в
доклада примери са 5 000 евро за разширяване на градския павилион и 9 000 евро за подпомагане на строеж на
детска площадка и магазин за дрехи.
Настоящият специален доклад (№ 8/2015) е озаглавен „Отговаря ли по адекватен начин финансовата
подкрепа от ЕС на потребностите на микропредприемачите?“. Докладът разглежда дали планирането и
разработването на подкрепата от ЕС са отговорили на действителните потребности на микропредприемачите
и дали са били приложени стабилни системи за отчитане на резултатите от изпълнението. Освен това
Сметната палата провери дали има достатъчно налична информация относно разходите по изпълнението на
различните механизми за финансиране от ЕС в подкрепа на микропредприемачите.
Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година. Те представят
резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.
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