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EU:n tarkastajat: EU:n tuki mikroyrittäjille voitaisiin kohdentaa paremmin, jos
heidän erityistarpeensa arvioitaisiin riittävän hyvin
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemasta kertomuksesta käy ilmi, että EU:n tuki
mikroyrittäjille ei välttämättä vastaa riittävän hyvin yrittäjien tarpeita, sillä erillistä tarpeidenarviointia ei ole
suoritettu, tarkoituksenmukaiset riskinhallintajärjestelmät puuttuvat ja täytäntöönpanokuluista ei ole saatavissa
vertailutietoja.
"Mikroyritysten ja startup-yritysten perustaminen voisi olla vaikuttava keino vähentää syrjäytymistä ja työttömyyttä.
Mikroyrittäjillä on kuitenkin vaikeuksia saada rahoitusta tavanomaisilta luottomarkkinoilta. Tämä on esteenä uusien
mikroyritysten perustamiselle ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisen lisääntymiselle. EU pyrkii vaikuttamaan
tilanteeseen tarjoamalla avustuksia tai helpottamalla rahoituksen saantia lainojen ja takuiden avulla. Arvioimme,
vastaavatko ohjelmat eurooppalaisten mikroyrittäjien tarpeita riittävän hyvin. Havaitsimme puutteita ohjelmaa ja tuen
rakennetta koskevissa suunnitteluvaiheissa. Saatavissa ei myöskään ole riittäviä, luotettavia tuloksellisuustietoja, mikä
käsityksemme mukaan voi heikentää EU:n taloudellisen tuen vaikuttavuutta tällä alalla", toteaa kertomuksesta vastaava
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana Ivanova.
EU:n tarkastajat tarkastivat 27 osittain tai kokonaan päätökseen saatua hanketta, joihin oli myönnetty rahoitusta
Euroopan sosiaalirahastosta ja eurooppalaisesta Progress-mikrorahoitusjärjestelystä. Hankkeisiin oli Saksassa, Kreikassa,
Italiassa, Puolassa ja Romaniassa osoitettu noin 1,2 miljardia euroa. Lisäksi tarkastajat kohdistivat kyselytutkimuksen
18 hallintoviranomaiseen 14 jäsenvaltiossa. Näiden viranomaisten vastuulla on yhteensä 22 ESR:n toimenpideohjelmaa.
Kyselyllä kerättiin lisätietoja kokemuksista, joita viranomaiset olivat saaneet mikroyrittäjille myönnetystä taloudellisesta
tuesta. Tarkastajat tutkivat, vastasiko tuki mikroyrittäjien tosiasiallisia tarpeita ja oliko käytössä perusteelliset
tuloksellisuuden raportointijärjestelmät. Tarkastajat selvittivät myös, onko taloudellisen tuen täytäntöönpanokuluista
saatavilla riittävästi tietoa.
Tarkastajat havaitsivat, että ESR:n taloudelliseen tukeen liittyvässä ohjelmasuunnittelussa ja tuen rakenteessa on
puutteita. Tuloksellisuudesta ei ole saatavilla riittäviä, luotettavia seurantatietoja. Euroopan komissiolla ja jäsenvaltioilla ei
myöskään ollut jäsenvaltioittain ja rahoitusmekanismeittain jaoteltuja vertailutietoja hallinnollisista kuluista. Tarkastajat
katsoivat, että mainitut ongelmat saattavat kaiken kaikkiaan heikentää mikroyrittäjille suunnattavan EU:n taloudellisen
tuen vaikuttavuutta.

Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen sisältämät keskeiset tiedot.
Kertomus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.eca.europa.eu

FI
Tilintarkastustuomioistuin suosittaa kertomuksessa seuraavaa:
•
•
•
•

Jäsenvaltioiden olisi suoritettava tarpeidenarviointeja suunnitellessaan rahoitusvälineitä ja valmistellessaan
toimenpideohjelmia, joihin sisältyy EU:n taloudellinen tuki mikroyrittäjille.
Euroopan komission olisi asetettava jäsenvaltioille ESR:n rahoitusvälineiden käyttöä koskevaksi ehdoksi, että niillä
on käytössä tehokkaat riskinhallintajärjestelmät.
Komission ja jäsenvaltioiden olisi suunniteltava ESR:n taloudelliset tukitoimenpiteet sellaisiksi, että niillä
tavoitetaan työttömät ja heikossa asemassa olevat henkilöt.
Komission olisi analysoitava erilaisten avustusten, lainojen ja takuiden täytäntöönpanokulut vuoteen 2020
ulottuvalta ajanjaksolta selvittääkseen kulujen tosiasiallisen tason. Näin voitaisiin yksilöidä hyviä käytäntöjä siitä,
kuinka avustukset, lainat ja takuut voidaan maksaa niiden saajille kohtuullisin kustannuksin.

Toimittajille tiedoksi:
Mikrorahoituksen määrä on tavallisesti pienempi kuin 25 000 euroa ja usein alle 10 000 euroa. Tämäntasoisen rahoituksen
kokonaiskysynnäksi arvioitiin EU:n jäsenvaltioissa yli 12 miljardia euroa. Kertomuksessa mainittiin esimerkkitapauksina
mm. kaupungissa sijaitsevan kioskin laajentaminen (5 000 euroa) sekä apu lasten leikkikentän ja vaateliikkeen
perustamiseen (9 500 euroa).
Erityiskertomuksen (nro 8/2015) otsikko on "Vastaako EU:n antama taloudellinen tuki riittävän hyvin mikroyrittäjien
tarpeita?" Kertomuksessa arvioitiin, olivatko EU:n tukeen liittyvä ohjelmasuunnittelu ja tuen rakenne yhteensopivat
mikroyrittäjien tosiasiallisten tarpeiden kanssa. Lisäksi arvioitiin, oliko käytössä perusteelliset tuloksellisuuden
raportointijärjestelmät. Tilintarkastustuomioistuin tutki myös, onko erityyppisten mikroyrittäjiä tukevien EU:n
rahoitusmekanismien täytäntöönpanokuluista saatavilla riittävästi tietoa.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai
hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.
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