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Zdaniem kontrolerów UE wsparcie unijne na rzecz mikroprzedsiębiorców
mogłoby być lepiej ukierunkowane, gdyby szczególne potrzeby tej grupy
zostały odpowiednio określone
W opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że wsparcie UE na rzecz
mikroprzedsiębiorców może nie być dostosowane do ich potrzeb, ponieważ nie przeprowadzono oceny potrzeb
właściwych tej grupie, nie ustanowiono stosownych systemów zarządzania ryzykiem oraz nie dysponowano
informacjami porównawczymi na temat kosztów wdrażania.
– Tworzenie mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu start-up może być skutecznym narzędziem w walce
z wykluczeniem i bezrobociem. Mikroprzedsiębiorcy mają jednak trudności z dostępem do konwencjonalnego rynku
kredytowego, co hamuje powstawanie nowych mikroprzedsiębiorstw i możliwości wzrostu samozatrudnienia. Aby
zaradzić temu problemowi, UE zapewnia dotacje lub ułatwia uzyskanie dostępu do finansowania, udzielając pożyczek
i gwarancji. Trybunał ocenił, czy programy te są dostosowane do potrzeb europejskich mikroprzedsiębiorców. Trybunał
stwierdził uchybienia na etapie planowania i opracowywania koncepcji, a także brak wystarczającej ilości wiarygodnych
informacji na temat osiągniętych wyników. W opinii Trybunału może to wpływać negatywnie na skuteczność wsparcia
finansowego UE na rzecz tego sektora – stwierdziła Iliana Iwanowa, członek Trybunału odpowiedzialna za sprawozdanie.
Kontrolerzy unijni dokonali przeglądu 27 częściowo lub w pełni ukończonych projektów, które otrzymały dofinansowanie
o wartości około 1,2 mld euro ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i europejskiego instrumentu
mikrofinansowego Progress. Środki te zostały wykorzystane w Niemczech, Grecji, we Włoszech, w Polsce i Rumunii.
Ponadto kontrolerzy przeprowadzili ankietę w 18 instytucjach zarządzających odpowiedzialnych za 22 programy
operacyjne w ramach EFS w 14 państwach członkowskich. Celem ankiety było uzyskanie dodatkowych informacji na temat
doświadczeń tych instytucji w związku ze wsparciem finansowym na rzecz mikroprzedsiębiorców. Kontrolerzy ocenili, czy
wsparcie odpowiadało rzeczywistym potrzebom mikroprzedsiębiorców i czy wprowadzono solidny system
sprawozdawczości dotyczącej osiągniętych wyników. Zbadali również, czy dostępne były wystarczające informacje na
temat kosztów wdrażania wsparcia finansowego.
Kontrolerzy stwierdzili uchybienia w planowaniu i opracowaniu koncepcji wsparcia finansowego ze środków EFS, a także
brak wystarczająco wiarygodnego systemu monitorowania osiągniętych wyników. Co więcej, ani Komisja Europejska, ani
państwa członkowskie nie dysponowały informacjami porównawczymi na temat kosztów administracyjnych w podziale na
państwa członkowskie lub na mechanizmy finansowania. Kontrolerzy uznali, że kwestie te mogą mieć negatywny wpływ na
skuteczność unijnego wsparcia finansowego na rzecz mikroprzedsiębiorców.

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu.
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W sprawozdaniu Trybunał zaleca, co następuje:
•
•
•
•

Podczas opracowywania koncepcji instrumentów finansowania oraz przygotowywania programów operacyjnych,
które przewidują unijne wsparcie finansowe dla mikroprzedsiębiorców, państwa członkowskie powinny
przeprowadzać ocenę potrzeb.
Komisja Europejska powinna uzależnić korzystanie przez państwa członkowskie z instrumentów finansowych
w ramach EFS od wprowadzenia solidnych systemów zarządzania ryzykiem.
Komisja i państwa członkowskie powinny opracować środki wsparcia finansowego z EFS w taki sposób, by dotrzeć
do bezrobotnych i osób należących do grup szczególnie wrażliwych.
W okresie do 2020 r. Komisja powinna przeprowadzić analizę kosztów realizacji różnego rodzaju dotacji, pożyczek
i gwarancji, aby określić ich rzeczywisty poziom oraz wskazać przykłady dobrych praktyk w zakresie ich wypłacania
przy zachowaniu rozsądnych kosztów.

Informacje dla redaktorów:
Mikrofinansowanie dotyczy na ogół kwot poniżej 25 000 euro, a często poniżej 10 000 euro. Szacuje się, że całkowite
zapotrzebowanie na finansowanie na tym poziomie w państwach członkowskich UE wynosi ponad 12 mld euro.
W sprawozdaniu opisano na przykład dofinansowanie w wysokości 5 000 euro na rozbudowę miejskiego kiosku czy
w kwocie 9 500 euro na budowę placu zabaw dla dzieci i otwarcie sklepu odzieżowego.
W sprawozdaniu specjalnym nr 8/2015 pt. „Czy wsparcie finansowe UE jest odpowiednie w stosunku do potrzeb
mikroprzedsiębiorców?” oceniono, czy planowanie i opracowanie koncepcji wsparcia unijnego odpowiadały rzeczywistym
potrzebom mikroprzedsiębiorców i czy wprowadzony został solidny system sprawozdawczości dotyczącej wyników.
Trybunał zbadał również, czy dostępne są wystarczające informacje na temat kosztów wdrażania różnych mechanizmów
wsparcia finansowego UE na rzecz mikroprzedsiębiorców.
Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki
kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.
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