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ELi audiitorite sõnul võimaldaks vajaduste parem hindamine mikroettevõtjatele mõeldud ELi poolset 
rahastamist paremini suunata. 
 
Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruandest selgub, et mikroettevõtjatele suunatud ELi rahastamine ei pruugi 
piisavalt vastata nende vajadustele, kuna puuduvad täpsed vajaduste hindamised, asjakohased 
riskijuhtimissüsteemid ja võrdlev teave rakenduskulude kohta.  
 
Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme sõnul Iliana Ivanova sõnul: „võiks mikroettevõtjate ja alustavate 
ettevõtjate loomine olla mõjus vahend tõrjutuse ja tööpuuduse vastu võitlemiseks. Mikroettevõtjatel on aga keeruline 
pääseda tavapärasele krediiditurule, mis takistab loomast uusi mikroettevõtteid ja tegutsemast füüsilisest isikust 
ettevõtjana. Selle probleemi lahendamiseks pakub EL rahalist toetust ning lihtsustab laenude ja tagatiste saamist. 
Kontrollikoda hindas, kas nimetatud programmid käsitlevad asjakohaselt mikroettevõtjate vajadusi Euroopa tasandil. 
Auditiga avastati puudusi toetuse kavandamises ja ülesehituses, lisaks puudub küllaldane ja usaldusväärne 
järelevalveteave tulemuslikkuse kohta; kontrollikoda on seisukohal, et see võib avaldada negatiivset mõju valdkonna 
vajadustele suunatud ELi rahalise toetuse mõjususele.” 
 
ELi audiitorid hindasid Saksamaal, Kreekas, Itaalias, Poolas ja Rumeenias 27-t osaliselt või täielikult lõpetatud projekti, 
millele oli Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” kaudu kokku välja makstud ligikaudu 
1,2 miljardit eurot. Lisaks küsitleti 22 ESFi rakenduskava eest vastutavat 18 korraldusasutust 14 liikmesriigis. Küsitluse 
eesmärk oli koguda täiendavat teavet mikroettevõtjatele rahalise toetuse andmisel saadud kogemuste kohta. 
Kontrollikoda hindas, kas ELi toetuse kavandamine ja ülesehitus vastas mikroettevõtjate tegelikele vajadustele ning 
kas olid olemas põhjalikud tulemustest aru andmise süsteemid. Lisaks uuriti, kas rahastamismehhanismide 
rakenduskulude kohta oli saadaval piisavalt teavet.  
 
Audiitorid leidsid puudusi ESFi rahalise toetuse kavandamises ja ülesehituses ning järeldasid, et puudub asjakohane ja 
usaldusväärne teave tulemuslikkuse kohta. Pealegi ei ole komisjonil ega liikmesriikidel võrreldavat teavet halduskulude 
kohta liikmesriikide ja rahastamismehhanismide tasandil. Kokkuvõttes järeldas kontrollikoda, et kirjeldatud asjaolud 
võivad avaldada negatiivset mõju mikroettevõtjate vajadustele suunatud ELi rahalise toetuse mõjususele. 
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Kontrollikoda annab aruandes järgnevad soovitused: 
 

• liikmesriigid peaksid mikroettevõtjatele antavat ELi rahalist toetust hõlmavate rahastamisvahendite kavandamise 
ja rakenduskavade ettevalmistamise käigus tegema järjepidevalt vajaduste hindamisi; 

• komisjon peaks muutma liikmesriikide-poolse ESFi rahastamisvahendite kasutamise sõltuvaks usaldusväärse 
riskijuhtimissüsteemi olemasolust; 

• komisjon ja liikmesriigid peaksid kavandama mikroettevõtjatele mõeldud ESFi rahalised toetusmeetmed nii, et 
need oleksid suunatud töötutele ja haavatavatele inimestele; 

• perioodiks 2014–2020 peaks komisjon analüüsima tagastamatute toetuste, laenude ja tagatiste rakenduskulusid, 
et teha kindlaks nende tegelik suurus ning head tavad selle kohta, kuidas neid mõistlike kuludega rakendada. 

 
Toimetajatele 
 
Mikrorahastamine tähendab tavaliselt alla 25 000 euro suuruseid toetusi; enamasti on need aga väiksemad kui 
10 000 eurot. Kokku moodustab nõudlus mikrorahastamise järele ELi liikmesriikides hinnanguliselt enam kui 12 miljardit 
eurot. Aruandes toodud näideteks on müügikioski laiendamiseks mõeldud 5 000 eurot ning laste mänguväljaku ja rõivapoe 
rajamiseks taotletud 9 500 eurot. 
 
Käesolevas eriaruandes (nr 8/2014) pealkirjaga „Kas ELi rahaline toetus vastab piisavalt mikroettevõtjate 
vajadustele?” hinnati, kas ELi toetuse kavandamine ja ülesehitus vastas mikroettevõtjate tegelikele vajadustele ning 
kas olid olemas usaldusväärsed tulemustest aru andmise süsteemid. Lisaks uuris kontrollikoda, kas mikroettevõtjaid 
toetavate ELi eri rahastamismehhanismide rakenduskulude kohta oli saadaval piisavalt teavet. 
 
Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või 
juhtimisega seotud teemade auditite tulemused. 

 


