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Po navedbah revizorjev EU bi bilo lahko financiranje EU za mikropodjetnike
bolje usmerjeno, če bi bile posebne potrebe ustrezno ocenjene
Evropsko računsko sodišče v danes objavljenem poročilu razkriva, da financiranje EU za mikropodjetnike morda ne
ustreza njihovim potrebam, ker ni posebne ocene potreb, ustreznih sistemov za obvladovanje tveganja in
primerjalnih informacij o stroških za izvajanje.
“Ustanavljanje mikropodjetij in zagonskih podjetij bi lahko uspešno zmanjševalo izključenost in brezposelnost. Toda
mikropodjetniki imajo težave pri dostopu do konvencionalnega kreditnega trga, kar zavira ustanavljanje novih
mikropodjetij in rast samozaposlovanja. Za obravnavo te zadeve EU zagotavlja nepovratna sredstva ali lajša dostop do
financiranja s posojili in jamstvi. Ocenili smo, ali ti programi ustrezajo potrebam evropskih mikropodjetnikov. Ugotovili
smo slabosti v fazi načrtovanja in zasnove ter to, da ni dovolj zanesljivih informacij o smotrnosti poslovanja, kar ima lahko
po našem mnenju negativen učinek na uspešnost finančne podpore, ki jo EU zagotavlja za ta sektor,” je povedala Iliana
Ivanova, članica Evropskega računskega sodišča, pristojna za poročilo.
Revizorji EU so pregledali 27 delno ali v celoti končanih projektov, ki so se financirali iz Evropskega socialnega sklada in
Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress in so pomenili približno 1,2 milijarde EUR, izplačanih Nemčiji, Grčiji,
Italiji, Poljski in Romuniji. Poleg tega so izvedli anketo v 18 organih upravljanja v 14 državah članicah, ki so odgovorni za 22
operativnih programov Evropskega socialnega sklada, da bi zbrali dodatne informacije o njihovih izkušnjah v zvezi s
finančno podporo za mikropodjetnike. Revizorji so preučili, ali podpora obravnava dejanske potrebe mikropodjetnikov, ali
so vzpostavljeni dobri sistemi za poročanje o smotrnosti poslovanja ter ali je bilo na voljo dovolj informacij o stroških za
izvajanje finančne podpore.
Revizorji so ugotovili, da so pri finančni podpori Evropskega socialnega sklada za mikropodjetnike slabosti v njenem
načrtovanju in zasnovi ter da ni dovolj zanesljivega spremljanja smotrnosti poslovanja. Poleg tega Evropska komisija in
države članice nimajo na voljo dovolj primerjalnih informacij o administrativnih stroških za vse države članice in vse
mehanizme financiranja. Revizorji so na splošno menili, da ima lahko to negativen učinek na uspešnost finančne podpore,
ki jo EU zagotavlja za mikropodjetnike.

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu
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Evropsko računsko sodišče v svojem poročilu priporoča, naj:
•
•
•
•

države članice pri snovanju instrumentov financiranja in pripravi operativnih programov, ki vključujejo finančno
podporo EU za mikropodjetnike, opravljajo ocene potreb,
Komisija kot pogoj za to, da države članice lahko uporabljajo finančne instrumente Evropskega socialnega sklada,
določi obstoj dobrega sistema za obvladovanje tveganja,
Komisija z državami članicami zasnuje ukrepe finančne podpore Evropskega socialnega sklada, ki bodo dosegli
brezposelne in ranljive osebe,
Komisija za obdobje do leta 2020 analizira stroške za izvajanje različnih vrst nepovratnih sredstev, posojil in
jamstev, da bi ugotovila njihove dejanske ravni in dobre prakse o tem, kako bi jih bilo mogoče izplačevati po
razumnih stroških.

Opombe za urednike
Izraz mikrofinanciranje se običajno uporablja za zneske pod 25 000 EUR, pogosto celo pod 10 000 EUR. Celotno
povpraševanje po mikrofinanciranju v državah članicah EU po ocenah znaša več kot 12 milijard EUR. Med primeri v
poročilu sta 5 000 EUR za širitev mestnega kioska in 9 500 EUR za odprtje otroške igralnice in trgovine z oblačili.
V tem posebnem poročilu (št. 8/2015) z naslovom Ali finančna podpora EU ustreza potrebam mikropodjetnikov? je
Sodišče ocenilo, ali načrtovanje in zasnova podpore obravnavata dejanske potrebe mikropodjetnikov ter ali so
vzpostavljeni dobri sistemi za poročanje o smotrnosti poslovanja. Poleg tega je preučilo, ali je bilo na voljo dovolj
informacij o stroških za izvajanje različnih mehanizmov financiranja EU, ki podpirajo mikropodjetnike.

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja posebna poročila, v katerih so predstavljene ugotovitve
izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem EU.
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