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„Financijska sredstva EU-a za mikropoduzetnike mogla bi se bolje usmjeriti 
kad bi se prikladno procijenile njihove posebne potrebe”, poručuju revizori 
EU-a 
 
U izvješću koje je danas objavio Europski revizorski sud (Sud) navodi se da se financijskim sredstvima EU-a za 
mikropoduzetnike možda ne pružaju odgovarajuća rješenja za njihove potrebe zbog nedostatka procjena posebnih 
potreba, odgovarajućih sustava upravljanja rizicima i usporedivih informacija o troškovima provedbe.  
 
„Osnivanje mikropoduzeća i pokretanje novih poduzeća moglo bi biti djelotvoran instrument za smanjenje isključenosti i 
nezaposlenosti. Međutim, mikropoduzetnici se suočavaju s poteškoćama u vezi s pristupom konvencionalnom kreditnom 
tržištu, što otežava osnivanje novih mikropoduzeća i rast samozapošljavanja. Kako bi se riješio taj problem, EU dodjeljuje 
bespovratna sredstva ili olakšava pristup financijskim sredstvima izdavanjem zajmova i jamstava. Procijenili smo jesu li 
takvim programima pružena odgovarajuća rješenja za potrebe europskih mikropoduzetnika. Utvrdili smo da postoje 
nedostatci u pogledu osmišljavanja potpore i povezanih programa te da informacije o uspješnosti nisu dovoljno pouzdane, 
što po našem mišljenju može nepovoljno utjecati na djelotvornost financijske potpore EU-a tom sektoru”, izjavila je Iliana 
Ivanova, članica Suda zadužena za izvješće.  
 
Revizori EU-a pregledali su 27 djelomično ili u cijelosti dovršenih projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda (ESF) 
i Europskog mikrofinancijskog instrumenta Progress (EMIP) kojima su obuhvaćene približno 1,2 milijarde eura isplaćene u 
Njemačkoj, Grčkoj, Italiji, Poljskoj i Rumunjskoj. Osim toga, proveli su upitnik kojim je obuhvaćeno 18 upravljačkih tijela u 
14 država članica zaduženih za 22 operativna programa u okviru ESF-a kako bi se prikupile dodatne informacije o iskustvu 
tih tijela u vezi s financijskom potporom mikropoduzetnicima. Revizori su ispitali jesu li se potporom pružila rješenja za 
stvarne potrebe mikropoduzetnika te jesu li postojali pouzdani sustavi izvješćivanja o uspješnosti. Također su ispitali jesu li 
bile raspoložive dostatne informacije o troškovima provedbe financijske potpore.  
 
Revizori su utvrdili da u području financijske potpore ESF-a postoje određeni nedostatci u pogledu osmišljavanja potpore i 
povezanih programa te da praćenje uspješnosti nije dovoljno pouzdano. Osim toga, ni Europska komisija ni države članice 
nisu raspolagale usporedivim informacijama o administrativnim troškovima za svaku državu članicu i svaki mehanizam 
financiranja. Općenito gledajući, revizori smatraju da ova pitanja mogu nepovoljno utjecati na djelotvornost financijske 
potpore EU-a mikropoduzetnicima. 
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Sud u ovom izvješću preporučuje sljedeće: 
 

• države članice trebale bi prilikom osmišljavanja instrumenata za financiranje i pripreme operativnih programa koji 
obuhvaćaju financijsku potporu EU-a mikropoduzetnicima provoditi procjene potreba 

• Europska komisija trebala bi uvjetovati uporabu financijskih instrumenata ESF-a u državama članicama 
postojanjem pouzdanih sustava upravljanja rizicima 

• Komisija i države članice trebale bi osmisliti mjere financijske potpore ESF-a tako da se njima obuhvate 
nezaposleni i ugroženi pojedinci 

• Komisija bi trebala analizirati troškove dodjele i izdavanja različitih bespovratnih sredstva, zajmova i jamstava za 
razdoblje do 2020. godine kako bi se utvrdio njihov stvarni iznos, kao i dobre prakse u vezi s načinom na koji se 
takva sredstva mogu isplatiti uz razumne troškove. 

 
Napomena za urednike: 
 
Mikrofinanciranje se obično odnosi na iznose manje od 25 000 eura, a često i manje od 10 000 eura. Ukupna potražnja za 
takvim financiranjem u državama članicama EU-a procijenjena je na više od 12 milijardi eura. U izvješću se kao primjeri 
navode iznos od 5000 eura za proširenje gradskog kioska i iznos od 9500 eura za pomoć pri pokretanju poslovanja dječjeg 
igrališta i prodavaonice odjeće. 
 
U tematskom izvješću Suda br. 8/2015 pod naslovom „Pružaju li se financijskom potporom EU-a odgovarajuća rješenja za 
potrebe mikropoduzetnika?” procijenilo se jesu li potpora EU-a i s njome povezani programi osmišljeni tako da se njima 
pruže rješenja za stvarne potrebe mikropoduzetnika te jesu li postojali pouzdani sustavi izvješćivanja o uspješnosti. Povrh 
toga, Sud je ispitao jesu li raspoložive dostatne informacije o troškovima provedbe različitih mehanizama EU-a za 
financiranje kojima se pruža potpora mikropoduzetnicima. 
 
Europski revizorski sud (Sud) tijekom cijele godine objavljuje tematska izvješća u kojima se prikazuju rezultati odabranih 
revizija određenih proračunskih područja EU-a ili tema povezanih s upravljanjem. 

 


