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ES revidenti uzskata, ka “ES finansējums mikrouzņēmējiem var būt
mērķtiecīgāks, ja pareizi novērtē īpašās vajadzības”.
Šodien publicētajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā ir konstatēts, ka ES finansējums mikrouzņēmējiem
nespēja atbilstoši apmierināt to vajadzības, jo nebija īpašo vajadzību novērtējumu, pienācīgu riska pārvaldības
sistēmu un salīdzināmas informācijas par īstenošanas izmaksām.
“Mikrouzņēmumu izveide un darbības sākšana varētu būt efektīvs līdzeklis atstumtības un bezdarba mazināšanai. Tomēr
mikrouzņēmēji saskaras ar grūtībām piekļuvē tradicionālajam kredītu tirgum, un tas rada šķēršļus jaunu mikrouzņēmumu
izveidei un pašnodarbinātības attīstībai. Lai risinātu šo jautājumu, ES piešķir dotācijas vai atvieglo piekļuvi finansēm,
izmantojot aizdevumus un garantijas. Revidenti vērtēja, vai šīs programmas pienācīgi risināja Eiropas mikrouzņēmēju
vajadzības. Revidenti konstatēja nepilnības, kas attiecās uz plānošanas un izstrādes posmu, un pietiekami uzticamas
darbības rezultātu informācijas trūkumu, kas pēc revidentu domām varēja negatīvi ietekmēt šai nozarei sniegtā
ES finansiālā atbalsta efektivitāti,” paziņoja par šo ziņojumu atbildīgā ERP locekle Iliana Ivanova.
ES revidenti pārbaudīja 27 daļēji vai pilnībā pabeigtus projektus, kas bija finansēti no Eiropas Sociālā fonda un Eiropas
progresa mikrofinansēšanas instrumenta un aptvēra aptuveni 1,2 miljardus EUR, kuri bija izmaksāti Vācijā, Grieķijā, Itālijā,
Polijā un Rumānijā. Turklāt revidenti aptaujāja 18 vadošās iestādes 14 dalībvalstīs, kas bija atbildīgas par 22 ESF darbības
programmu īstenošanu, lai iegūtu papildu informāciju par to pieredzi attiecībā uz finansiālo atbalstu mikrouzņēmējiem.
Palāta vērtēja, vai ES atbalsts risināja mikrouzņēmēju faktiskās vajadzības un vai bija ieviestas stabilas darbības rezultātu
ziņošanas sistēmas. Revidenti arī pārbaudīja, vai bija pieejama pietiekama informācija par finansiālā atbalsta īstenošanas
izmaksām.
Revidenti konstatēja nepilnības ESF finansiālā atbalsta plānošanā un izstrādē, kā arī pietiekami uzticamas darbības
rezultātu uzraudzības trūkumu. Turklāt ne Eiropas Komisijai, ne dalībvalstīm nebija visaptverošas informācijas par katras
dalībvalsts un katra finansēšanas mehānisma administratīvajām izmaksām. Kopumā Palāta uzskata, ka šie aspekti var
negatīvi ietekmēt mikrouzņēmējiem sniegtā ES finansiālā atbalsta efektivitāti.

Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas pieņemto īpašo ziņojumu.
Tā pilns teksts atrodas Palātas tīmekļa vietnē: www.eca.europa.eu.
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dalībvalstīm veikt vajadzību novērtējumu, kad tās izstrādā finansēšanas instrumentus un gatavo darbības
programmas, kurās ietverts ES finansiālais atbalsts mikrouzņēmumiem;
Eiropas Komisijai darīt pieejamus dalībvalstīm ESF finanšu instrumentus ar nosacījumu, ka ir ieviestas stabilas
pārvaldības sistēmas;
Komisijai un dalībvalstīm izstrādāt ESF finansiālā atbalsta pasākumus tā, lai tie sasniegtu bezdarbniekus un
neaizsargātās personas;
laikposmam līdz 2020. gadam Komisijai veikt analīzi par dažādo dotāciju, aizdevumu un garantiju īstenošanas
izmaksām, lai noteiktu to faktiskos līmeņus un apzinātu “labu praksi” saistībā ar to, kā tās var izsniegt ar
pieņemamām izmaksām.

Piezīmes izdevējiem
Mikrofinansējums parasti ir summa, kas mazāka par 25 000 EUR, un bieži vien tā ir mazāka par 10 000 EUR. Kopējais
pieprasījums pēc mikrofinansējuma ES dalībvalstīs ir aplēsts virs 12 miljardiem EUR. Ziņojumā minētie piemēri ietver
5 000 EUR kioska paplašināšanai pilsētā un 9 500 EUR, lai palīdzētu izveidot bērnu rotaļu istabu un apģērbu veikalu.
Šajā īpašajā ziņojumā Nr. 8/2015 “Vai ar ES finansiālo atbalstu tiek pienācīgi apmierinātas mikrouzņēmēju vajadzības”
Palāta novērtēja, vai ES atbalsta plānošanā un izstrādē bija ņemtas vērā mikrouzņēmēju faktiskās vajadzības un vai bija
ieviestas stabilas darbības rezultātu ziņošanas sistēmas. Turklāt Palāta arī pārbaudīja, vai ir pieejama pietiekama
informācija par to, kādas ir mikrouzņēmēju atbalstam izmantoto dažādo ES finansējuma mehānismu īstenošanas izmaksas.
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti izraudzītu ES budžeta jomu vai
pārvaldības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.
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