DA
Pressemeddelelse
Luxembourg, den14. juli 2015

EU’s finansiering til mikroiværksættere kunne målrettes bedre, hvis de
specifikke behov tilgodeses tilstrækkeligt, siger EU-revisorerne
En beretning, som Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) offentliggør i dag, viser, at EU’s finansiering til
mikroiværksættere måske ikke tilgodeser deres behov tilstrækkeligt, fordi der mangler specifikke
behovsvurderinger, passende risikostyringssystemer og sammenlignende oplysninger om
gennemførelsesomkostninger.
“Oprettelsen af mikro-og startup-virksomheder kunne være et effektivt redskab til at mindske udstødelsen fra
arbejdsmarkedet og nedbringe arbejdsløsheden. Mikroiværksættere har imidlertid svært ved at få adgang til det
konventionelle lånemarked, hvilket er en forhindring for oprettelsen af nye mikro-virksomheder og for, at flere starter
selvstændig virksomhed. For at tackle dette problem yder EU tilskud eller gør det nemmere at få adgang til finansiering i
form af lån og garantier. Vi vurderede, om disse programmer i tilstrækkelig grad imødekommer de europæiske
mikroiværksætteres behov. Vi konstaterede svagheder med relation til programmerings- og udformningsstadiet, og at der
ikke var nok pålidelige resultatoplysninger, hvilket efter vores mening, vil kunne gøre den finansielle støtte, EU har ydet til
denne sektor, mindre effektiv”, udtaler Illiana Ivanova, det medlem af Revisionsretten, som er ansvarlig for denne
beretning.
EU-revisorerne gennemgik 27 delvist eller fuldstændig afsluttede projekter finansieret af Den Europæiske Socialfond og
den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress svarende til ca. 1,2 milliarder euro, som var blevet udbetalt i Tyskland,
Grækenland, Italien, Polen og Rumænien. Herudover gennemførte de en spørgeundersøgelse blandt 18
forvaltningsmyndigheder i 14 medlemsstater med ansvar for 22 operationelle programmer under ESF med henblik på at
indsamle nærmere oplysninger om deres erfaringer med finansiel støtte til mikroiværksættere. Revisorerne undersøgte,
om støtten imødekom mikroiværksætternes faktiske behov, og om der var etableret solide resultatrapporteringssystemer.
De undersøgte også, om der forelå tilstrækkelige oplysninger om omkostningerne forbundet med at implementere den
finansielle støtte.
Revisorerne konstaterede svagheder ved programmeringen og udformningen af den finansielle støtte fra ESF, og at
resultatovervågningen ikke var tilstrækkelig pålidelig. Hertil kommer, at hverken Europa-Kommissionen eller
medlemsstaterne havde sammenligelige oplysninger om administrationsomkostningerne i de enkelte medlemsstater og
for de enkelte finansieringsmekanismer. Samlet set mente revisorerne, at disse forhold vil kunne gøre EU’s finansielle
støtte til mikroiværksættere mindre effektiv.

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu
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I denne beretning anbefaler Revisionsretten, at:
•
•
•
•

Medlemsstaterne foretager behovsvurderinger, når de udformer finansielle instrumenter og udarbejder
operationelle programmer, hvori indgår finansiel EU-støtte til mikroiværksættere
Europa-Kommissionen gør medlemsstaternes anvendelse af finansielle instrumenter under ESF betinget af, at der
er etableret et solidt risikostyringssystem
Kommissionen sammen med medlemsstaterne udformer ESF-støtteforanstaltninger, der sigter mod at nå de
arbejdsløse og sårbare
Kommissionen analyserer gennemførelsesomkostningerne i forbindelse med de forskellige tilskud, lån og
garantier for at fastslå omkostningernes faktiske omfang og identificerer “gode praksis” for, hvordan der med
rimelige omkostninger kan ydes tilskud, lån og garantier i perioden frem til 2020.

Bemærkninger til redaktører:
Mikrofinansiering anvendes normalt i forbindelse med beløb under 25 000 euro og ofte under 10 000 euro. Den samlede
efterspørgsel efter denne form for finansiering i EU’s medlemsstater anslås til mere end 12 milliarder euro. Blandt
eksemplerne i denne beretning kan nævnes 5 000 euro til udvidelse af en kiosk og 9 500 euro som hjælp til etablering af
en legeplads for børn og en tøjbutik.
I denne særberetning (nr. 8/2015), som har titlen: “Sikrer EU’s finansielle støtte til mikroiværksættere en tilstrækkelig
dækning af disses behov?” vurderes det, om EU-støtten var programmeret og udformet, så den imødekom
mikroiværksætternes faktiske behov, og om der var etableret solide resultatrapporteringssystemer. Retten undersøgte
endvidere, om der foreligger tilstrækkelige oplysninger om omkostningerne forbundet med gennemførelsen af de
forskellige EU-finansieringsmekanismer, der støtter mikroiværksættere.
Den Europæiske Revisionsrets (Revisionsrettens) særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne
af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.
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