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"De EU-financiering voor micro-ondernemers zou beter gericht kunnen zijn als
de specifieke behoeften behoorlijk werden beoordeeld", aldus EU-controleurs
In een vandaag gepubliceerd verslag maakt de Europese Rekenkamer (ERK) bekend dat de EU-financiering voor
micro-ondernemers misschien niet adequaat inspeelt op hun behoeften bij gebrek aan specifieke
behoeftenbeoordelingen, deugdelijke risicobeheerssystemen en vergelijkende informatie over de
uitvoeringskosten.
"De oprichting van micro-ondernemingen en startersbedrijven zou een doeltreffend middel kunnen zijn om uitsluiting en
werkloosheid te verminderen. Micro-ondernemers ondervinden echter problemen met de toegang tot de traditionele
kredietmarkt, wat hinderlijk is voor de oprichting van nieuwe micro-ondernemingen en de groei van het zelfstandig
ondernemerschap. Om dit probleem aan te pakken, verleent de EU subsidies of maakt zij de financiering toegankelijker
door leningen en garanties. Wij beoordeelden of met deze programma's de behoeften van de Europese microondernemers adequaat werden aangepakt. Wij ontdekten tekortkomingen in de programmerings- en ontwerpfase en
constateerden dat voldoende betrouwbare informatie over de prestaties ontbreekt, hetgeen naar onze mening een
negatieve invloed kan hebben op de doeltreffendheid van de financiële steun van de EU aan de sector," stelde
Iliana Ivanova, het voor het verslag verantwoordelijke ERK-lid.
De EU-controleurs onderzochten 27 deels of volledig afgeronde projecten die waren gefinancierd uit het Europees Sociaal
Fonds en de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit en waarvoor ongeveer 1,2 miljard euro was uitbetaald in
Duitsland, Griekenland, Italië, Polen en Roemenië. Tevens verrichtten zij een enquête bij 18 managementautoriteiten in
14 lidstaten die verantwoordelijk waren voor 22 operationele programma's van het ESF om meer informatie te
verzamelen over hun ervaringen met financiële steun voor micro-ondernemers. De controleurs onderzochten of de steun
was afgestemd op de werkelijke behoeften van de micro-ondernemers en of er deugdelijke systemen bestonden voor
rapportage over de prestaties. Zij onderzochten ook of er voldoende informatie beschikbaar is over de kosten voor de
tenuitvoerlegging van de financiële steun.
De controleurs ontdekten tekortkomingen in de programmering en het ontwerp van ESF-steun voor micro-ondernemers
en constateerden dat het ontbreekt aan voldoende betrouwbaar prestatietoezicht. Bovendien beschikte de Europese
Commissie evenmin als de lidstaten over vergelijkbare informatie inzake de administratieve kosten per lidstaat en per
financieringsmechanisme. In het algemeen waren de controleurs van oordeel dat deze kwesties een negatieve invloed
kunnen hebben op de doeltreffendheid van de financiële steun van de EU voor micro-ondernemers.

Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het door de Europese Rekenkamer vastgestelde verslag.
Het volledige verslag is te vinden op www.eca.europa.eu
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In dit verslag doet de ERK de volgende aanbevelingen:
•
•
•
•

De lidstaten maken behoefteanalyses wanneer zij financieringsinstrumenten ontwerpen en operationele
programma's opstellen die financiële steun van de EU voor micro-ondernemers omvatten.
De Europese Commissie stelt het gebruik dat de lidstaten maken van de financieringsinstrumenten van het ESF
afhankelijk van het bestaan van deugdelijke risicobeheerssystemen.
De Commissie en de lidstaten ontwerpen financiële steunmaatregelen uit het ESF om werklozen en kwetsbare
personen te bereiken.
Voor de periode tot 2020 analyseert de Commissie de kosten voor de tenuitvoerlegging van de diverse subsidies,
leningen en garanties om zo hun werkelijke niveaus vast te stellen en om goede praktijken te ontdekken wat
betreft het uitgeven hiervan tegen redelijke kosten.

Noot voor de redactie:
Microfinanciering betreft meestal bedragen van minder dan 25 000 euro, en vaak minder dan 10 000 euro. De totale vraag
naar financiering van dit niveau in de EU-lidstaten wordt geraamd op meer dan 12 miljard euro. Enkele voorbeelden uit dit
verslag: 5 000 euro voor de uitbreiding van een stadskiosk of een bijdrage van 9 500 euro voor het opzetten van een
kinderspeelzaal en een kledingzaak.
In dit speciaal verslag (nr. 8/2015) met de titel "Voorziet de financiële steun van de EU behoorlijk in de behoeften van
micro-ondernemers?" werd beoordeeld of de programmering en het ontwerp van de EU-steun waren afgestemd op de
werkelijke behoeften van micro-ondernemers en of er deugdelijke systemen voor prestatierapportage bestonden.
Bovendien onderzocht de Rekenkamer of er voldoende informatie beschikbaar was over de kosten voor tenuitvoerlegging
van de verschillende financieringsmechanismen waarmee de EU micro-ondernemers steunt.
De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de
bevindingen weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema's.
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