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ES finansavimas smulkiesiems verslininkams galėtų būti kryptingesnis, jei būtų
tinkamai įvertinti konkretūs poreikiai, – sako ES auditoriai
Šiandien paskelbtoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad teikiant ES finansavimą smulkiesiems
verslininkams gali būti nepakankamai atsižvelgiama į jų poreikius, nes nėra atliekami konkrečių poreikių
vertinimai, nėra tinkamų rizikos valdymo sistemų ir palyginamosios informacijos apie įgyvendinimo sąnaudas.
„Labai mažų įmonių ir startuolių steigimas galėtų būti veiksminga priemonė mažinant atskirtį ir nedarbą. Tačiau labai
mažos įmonės patiria sunkumų norėdamos pasinaudoti įprasta kredito rinka, o tai trukdo steigti naujas labai mažas įmones
ir plėtotis savarankiškai veiklai. Sprendžiant šią problemą, ES skiria dotacijas ir didina galimybes gauti finansavimą
pasinaudojant paskolomis ir garantijomis. Mes įvertinome, ar taikant šias programas yra tinkamai atsižvelgiama į Europos
smulkiųjų verslininkų poreikius. Mes nustatėme, kad buvo su programavimo ir koncepcijos etapu susijusių trūkumų ir
trūko patikimos informacijos apie veiklos rezultatus, o tai, mūsų manymu, gali daryti neigiamą poveikį šiam sektoriui
teikiamos ES finansinės paramos veiksmingumui“, – nurodė už ataskaitą atsakinga Audito Rūmų narė Iliana Ivanova.
ES auditoriai peržiūrėjo 27 iš dalies ar visiškai užbaigtus projektus, finansuojamus iš Europos socialinio fondo ir pagal
Europos mikrofinansų priemonę „Progress“, kurie sudaro apie 1,2 milijardo eurų ir buvo finansuoti Vokietijoje, Graikijoje,
Italijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje. Be to, jie atliko 18 vadovaujančiųjų institucijų 14 valstybių narių, atsakingų už 22 ESF
veiksmų programas, apklausą, siekdami surinkti papildomą informaciją apie su parama smulkiesiems verslininkams
susijusią jų patirtį. Auditoriai Rūmai išnagrinėjo, ar parama atitiko tikruosius smulkiųjų verslininkų poreikius ir ar buvo
įdiegtos tvarios ataskaitų apie veiklos rezultatus teikimo sistemos. Jie taip pat išnagrinėjo, ar pakako informacijos apie
finansinės paramos įgyvendinimo sąnaudas.
Auditoriai nustatė, kad buvo trūkumų, susijusių su ESF finansinės paramos programavimu ir koncepcija, ir trūko patikimo
veiklos rezultatų stebėjimo. Be to, nei Europos Komisija, nei valstybės narės neturėjo lyginamosios informacijos apie
administracines sąnaudas pagal valstybes nares ar pagal finansavimo mechanizmus. Iš esmės, auditoriai manė, kad šie
klausimai gali daryti neigiamą poveikį ES finansinės paramos smulkiesiems verslininkams veiksmingumui.

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų priimtos specialiosios ataskaitos pagrindines mintis.
Visą ataskaitos tekstą rasite adresu www.eca.europa.eu.

ECA Press
Damijan Fišer - Press Officer
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
T: (+352) 4398 45 410
M: (+352) 621 55 22 24
E: press@eca.europa.eu @EUAuditorsECA Youtube: EUAuditorsECA

eca.europa.eu

LT
Šioje ataskaitoje Audito Rūmai rekomenduoja, kad:
•
•
•
•

valstybės narės, rengdamos finansavimo priemones ir veiksmų programas, kurios apima ES finansinę paramą
smulkiesiems verslininkams, atliktų poreikių vertinimus;
Europos Komisija ESF finansinėmis priemonėmis suteiktų galimybę naudotis tik valstybėms narėms, įdiegusioms
tvarias rizikos valdymo sistemas;
Komisija ir valstybės narės parengtų ESF finansinės paramos priemones, skirtas pasiekti darbo neturinčius ir
pažeidžiamus asmenis;
dėl laikotarpio iki 2020 m. Komisija atliktų įvairių dotacijų, paskolų ir garantijų įgyvendinimo sąnaudų analizę,
siekdama nustatyti jų tikruosius lygius, ir nustatytų „gerąją praktiką“, kaip jos gali būti suteiktos priimtinomis
sąnaudomis.

Pastabos leidėjams:
Mikrofinansai paprastai yra susiję su sumomis, neviršijančiomis 25 000 eurų, ir dažnai sudaro mažiau nei 10 000 eurų.
Bendra tokio dydžio finansavimo paklausa ES valstybėse narėse yra įvertinta daugiau nei 12 milijardų eurų. Ataskaitoje
paminėti pavyzdžiai yra 5 000 eurų, skirti išplėsti mieste įrengtą kioską, ir 9 500 eurų, skirti padėti įkurti vaikų žaidimų
aikštelę ir drabužių parduotuvę.
Šioje specialiojoje ataskaitoje (Nr. 8/2015) „Ar teikiant ES finansinę paramą tinkamai atsižvelgiama į smulkiųjų
verslininkų poreikius?“ buvo įvertinta, ar ES paramos programavimas ir koncepcija atitiko tikruosius smulkiųjų verslininkų
poreikius ir ar buvo įdiegtos tvarios ataskaitų apie veiklos rezultatus teikimo sistemos. Be to, Audito Rūmai išnagrinėjo, ar
pakako informacijos apie įvairių smulkiuosius verslininkus remiančių ES finansavimo mechanizmų įgyvendinimo sąnaudas.
Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su
konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

2

