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Az Európai Számvevőszék szerint célirányosabb lehetne a mikrovállalkozóknak
nyújtott uniós támogatás, ha a konkrét igényeket megfelelően felmérnék
Az Európai Számvevőszék által ma közzétett jelentés szerint a mikrovállalkozóknak nyújtott uniós támogatás a
konkrét igényfelmérések, a megfelelő kockázatkezelési rendszerek és a végrehajtási költségekre vonatkozó
összehasonlítható adatok hiányában nem feltétlenül veszi figyelembe megfelelően e vállalkozók igényeit.
„A mikrovállalkozások és az induló vállalkozások eredményes eszközei lehetnek a kirekesztés és a munkanélküliség
csökkentésének. A mikrovállalkozók számára azonban problémát jelent a hagyományos hitelpiacokhoz való hozzáférés,
ami hátráltatja az új mikrovállalkozások létrehozását, illetve az önálló vállalkozások növekedését. E problémát kezelendő
az Unió vissza nem térítendő támogatásokat nyújt, illetve hitelek és garanciák révén könnyíti meg a forráshoz jutást.
Megvizsgáltuk, hogy ezek a programok megfelelően figyelembe veszik-e e vállalkozók igényeit. Hiányosságokat
állapítottunk meg a programozás és a kialakítás szakaszában, és úgy találtuk, hogy nem áll rendelkezésre elegendő
megbízható adat a teljesítményről, ami véleményünk szerint negatív hatással járhat az ágazatnak nyújtott uniós pénzügyi
támogatás eredményességére”– jelentette ki Iliana Ivanova, a jelentésért felelős számvevőszéki tag.
A számvevők 27, részben, illetve teljesen lezárt, az Európai Szociális Alap és az Európai Progress mikrofinanszírozási eszköz
által támogatott projektet vizsgáltak meg, amelyek összesen mintegy 1,2 milliárd euróban részesültek Németországban,
Görögországban, Olaszországban, Lengyelországban és Romániában. Emellett felmérést végeztek 14 tagállam 18 irányító
hatósága körében, amelyek összesen 22 ESZA operatív programért voltak felelősek, további információkat szerezve e
hatóságok tapasztalatairól a mikrovállalkozóknak nyújtott pénzügyi támogatások tekintetében. A számvevők azt
értékelték, hogy a támogatás a mikrovállalkozók valós igényeire irányult-e, illetve hogy működtek-e ezek teljesítményével
kapcsolatban megbízható beszámolási rendszerek. Megvizsgálták továbbá, hogy elegendő információ állt-e rendelkezésre
a pénzügyi támogatás végrehajtásának költségéről.
A számvevők megállapították, hogy hiányos az ESZA pénzügyi támogatás programozása és kialakítása, továbbá hogy a
teljesítménnyel kapcsolatban nem kerül sor elegendő és megbízható monitoringra. Ezenkívül sem az Európai Bizottság,
sem a tagállamok nem rendelkeztek összehasonlító adatokkal arról, hogy az egyes támogatási mechanizmusok mekkora
igazgatási költséggel járnak az egyes tagállamok számára. Összességében a számvevők megállapították, hogy ezek a
gondok csorbíthatják a mikrovállalkozóknak nyújtott uniós pénzügyi támogatás eredményességét.

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről.
A jelentés teljes szövege letölthető: www.eca.europa.eu.
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Jelentésében a Számvevőszék többek között a következő ajánlásokat teszi:
•
•
•
•

A tagállamok végezzenek igényfelméréseket a támogatási eszközök kialakításakor és a mikrovállalkozókat célzó
uniós pénzügyi támogatásokat is magukban foglaló operatív programok előkészítésekor;
Az Európai Bizottság az ESZA pénzügyi eszközeinek tagállami felhasználását kösse megbízható kockázatkezelési
rendszer meglétéhez;
A Bizottság és a tagállamok alakítsanak ki olyan, az ESZA keretében nyújtandó pénzügyi támogatási
intézkedéseket, amelyek révén elérhetőek a munkanélküliek és a veszélyeztetett személyek;
A Bizottság a 2020-ig tartó időszakra a különböző vissza nem térítendő támogatások, hitelek és garanciák
végrehajtási költségeinek elemzése révén állapítsa meg azok tényleges szintjét, és mutasson rá annak bevált
gyakorlatára, hogy miként lehet ezeket ésszerű költséggel nyújtani.

A szerkesztők figyelmébe:
A mikrofinanszírozás rendszerint 25 000 euró alatti, gyakran még a 10 000 eurót sem elérő összegek nyújtását jelenti. Az
uniós tagállamokban a mikrofinanszírozás iránti összkereslet becslések szerint meghaladja a 12 milliárd eurót. A
jelentésben szereplő példák között találunk trafikbővítésre nyújtott 5000 eurós hitelt, illetve 9500 eurós hitelt játszótér és
ruhaüzlet kialakításához.
„Az uniós pénzügyi támogatás megfelelő választ ad a mikrovállalkozók igényeire?” című, 8/2015. sz. különjelentésünk azt
értékelte, hogy az uniós támogatás programozása és kialakítása a mikrovállalkozók valós igényeire irányult-e,illetve hogy
működtek-e ezek teljesítményével kapcsolatban megbízható beszámolási rendszerek. A Számvevőszék megvizsgálta
továbbá, hogy elegendő információ áll-e rendelkezésre a mikrovállalkozókat támogató különböző uniós finanszírozási
mechanizmusok végrehajtási költségeiről.
Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési
területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.
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