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Potrivit auditorului extern al UE, finanțarea acordată de UE 
microîntreprinzătorilor ar putea fi mai bine direcționată dacă nevoile specifice 
ale acestora ar fi evaluate în mod corespunzător 
 
Într-un raport publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, se arată că este posibil ca finanțarea acordată de 
UE microîntreprinzătorilor să nu răspundă în mod adecvat nevoilor acestora din cauza lipsei unei evaluări ale 
nevoilor specifice, a unor sisteme corespunzătoare de gestionare a riscurilor și a unor informații comparative 
privind costurile de punere în aplicare.  
 
„Crearea de microîntreprinderi și întreprinderile nou-înființate se pot dovedi a fi un instrument eficace pentru reducerea 
excluziunii și a șomajului. Microîntreprinzătorii se confruntă însă cu dificultăți legate de accesul pe piața de credit 
convențională, ceea ce îngreunează crearea de noi microîntreprinderi și dezvoltarea activităților independente. Pentru a 
remedia această problemă, UE acordă finanțări nerambursabile sau facilitează accesul la finanțare prin împrumuturi și 
garanții. Curtea a evaluat dacă aceste programe răspund în mod adecvat nevoilor microîntreprinzătorilor europeni. Am 
constatat că există o serie de deficiențe legate de etapa de programare și de concepere a sprijinului și că lipsesc informații 
fiabile suficiente privind performanța, ceea ce, în opinia noastră, poate avea un impact negativ asupra eficacității 
sprijinului financiar pe care UE îl acordă acestui sector”, a declarat doamna Iliana Ivanova, membra Curții responsabilă de 
raport.  
 
Curtea a examinat 27 de proiecte, finalizate parțial sau în întregime, care au beneficiat de finanțare prin Fondul social 
european (FSE) și prin Instrumentul european de microfinanțare Progress. Fondurile plătite acestor proiecte, 
implementate în Germania, Grecia, Italia, Polonia și România, se ridică la un total de aproximativ 1,2 miliarde de euro. Pe 
lângă aceasta, Curtea a desfășurat un sondaj în rândul a 18 autorități de management, din 14 state membre, responsabile 
pentru 22 de programe operaționale aferente FSE, cu scopul de a obține informații suplimentare cu privire la experiența 
lor în materie de sprijin financiar destinat microîntreprinzătorilor. Curtea a examinat dacă sprijinul răspundea nevoilor 
reale ale microîntreprinzătorilor și dacă au fost instituite sisteme solide de raportare cu privire la performanță. De 
asemenea, Curtea a examinat dacă există suficiente informații disponibile privind costurile de punere în aplicare a 
sprijinului financiar.  
 
Curtea a detectat deficiențe la nivelul programării și al conceperii sprijinului acordat prin FSE, precum și lipsa unei 
monitorizări fiabile suficiente privind performanța. Mai mult, nici Comisia și nici statele membre nu dispuneau de 
informații comparative privind costurile administrative aferente fiecărui stat membru și fiecărui mecanism de finanțare. 
Per ansamblu, Curtea a considerat că aceste aspecte ar putea avea un impact negativ asupra eficacității sprijinului 
financiar al UE adresat microîntreprinzătorilor. 
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În acest raport, Curtea a formulat următoarele recomandări: 
 

• Statele membre ar trebui să realizeze evaluări ale nevoilor atunci când concep instrumente de finanțare și 
pregătesc programe operaționale care includ un sprijin financiar acordat de UE pentru microîntreprinzători. 

• Comisia Europeană ar trebui să condiționeze utilizarea instrumentelor financiare aferente FSE de către statele 
membre de existența unui sistem solid de gestionare a riscurilor. 

• Comisia și statele membre ar trebui să conceapă măsuri de sprijin financiar din partea FSE care să urmărească 
sprijinirea persoanelor șomere și vulnerabile. 

• Pentru perioada rămasă până în 2020, Comisia ar trebui să analize costurile de punere în aplicare a diferitelor 
finanțări nerambursabile, împrumuturi și garanții, cu scopul de a stabili nivelul real al acestora și de a identifica 
bune practici privind modul în care acordarea acestor forme de sprijin poate fi asigurată la un cost rezonabil. 

 
Note către editori 
 
Microfinanțarea desemnează în general un sprijin în cuantum mai mic de 25 000 de euro, adesea implicând sume mai mici 
de 10 000 de euro. Cererea totală pentru acest tip de nivel de finanțare în statele membre ale UE este estimată la peste 
12 miliarde de euro. Exemplele menționate în raport includ 5 000 de euro pentru extinderea unui chioșc situat într-o zonă 
urbană și o finanțare de 9 500 de euro pentru deschiderea unui spațiu de joacă pentru copii și a unui magazin de 
îmbrăcăminte. 
 
În cadrul acestui raport special (nr. 8/2015), intitulat „Permite sprijinul financiar acordat de UE o abordare 
corespunzătoare a nevoilor microîntreprinzătorilor?”, s-a evaluat dacă programarea și modul de concepere a sprijinului 
UE au răspuns nevoilor reale ale microîntreprinzătorilor și dacă au fost instituite sisteme solide de raportare cu privire la 
performanță. De asemenea, Curtea a examinat dacă există suficiente informații disponibile privind costurile de punere în 
aplicare a diferitelor mecanisme de finanțare ale UE care vin în sprijinul microîntreprinzătorilor. 
 
Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri 
selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune. 


