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Luxemburg den 14 juli 2015

EU:s finansiering till mikroföretagare skulle kunna riktas bättre om deras
specifika behov bedömdes på ett tillfredsställande sätt, säger EU:s revisorer
I en rapport som släpps i dag visar Europeiska revisionsrätten att EU:s finansiering till mikroföretagare eventuellt
inte tillgodoser deras behov på ett tillfredsställande sätt eftersom specifika behovsbedömningar, ordentliga
system för riskhantering och jämförbar information om genomförandekostnader saknas.
Etablering av mikroföretag och nystartade företag skulle kunna vara ett ändamålsenligt verktyg för att minska
utanförskapet och arbetslösheten. Men mikroföretagare har svårt att få tillträde till den konventionella kreditmarknaden,
vilket är ett hinder för nya mikroföretag och ökat egenföretagande. För att komma till rätta med detta problem
tillhandahåller EU bidrag eller underlättar tillgången till finansiering genom lån och garantier. Vi bedömde huruvida dessa
program på ett tillfredsställande sätt tillgodoser de behov som de europeiska mikroföretagarna har. Vi konstaterade
brister när det gällde planeringen och utformningen av stödet och att det inte finns tillräcklig och tillförlitlig
övervakningsinformation om resultaten, vilket enligt vår uppfattning kan minska ändamålsenligheten i EU:s ekonomiska
stöd till sektorn,”sade Iliana Ivanova, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten.
EU:s revisorer granskade 27 delvis eller helt slutförda projekt som hade finansierats genom Europeiska socialfonden (ESF)
och det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter och som motsvarade omkring 1,2 miljarder euro som hade
betalats ut i Tyskland, Grekland, Italien, Polen och Rumänien. Dessutom genomförde de en enkät bland
18 förvaltningsmyndigheter i 14 medlemsstater med ansvar för 22 operativa program inom ESF för att samla in ytterligare
information om deras erfarenheter av ekonomiskt stöd till mikroföretagare. Revisorerna granskade huruvida stödet
tillgodosåg mikroföretagarnas faktiska behov och huruvida tillförlitliga system för resultatrapportering hade införts. De
granskade också huruvida tillräcklig information fanns tillgänglig om kostnaderna för att genomföra det ekonomiska
stödet.
Revisorerna konstaterade brister i planeringen och utformningen av ESF:s ekonomiska stöd och att det inte finns tillräcklig
och tillförlitlig övervakningsinformation om resultaten. Dessutom hade varken Europeiska kommissionen eller
medlemsstaterna jämförbar information om de administrativa kostnaderna för varje medlemsstat och för varje
finansieringsmekanism. Generellt sett anser revisionsrätten att dessa problem kan minska ändamålsenligheten i EU:s
ekonomiska stöd till mikroföretagare.

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport.
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu
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I rapporten rekommenderar revisionsrätten att
•
•
•
•

medlemsstaterna gör behovsbedömningar när de utformar finansieringsinstrument och utarbetar operativa
program som inkluderar ekonomiskt EU-stöd till mikroföretagare,
Europeiska kommissionen ställer som villkor för medlemsstaternas användning av ESF-finansieringsinstrument att
de ska ha infört ett tillförlitligt system för riskhantering,
kommissionen och medlemsstaterna utformar ESF:s ekonomiska stödåtgärder så att man når arbetslösa och
utsatta personer,
kommissionen under perioden fram till 2020 analyserar genomförandekostnaderna för de olika bidragen, lånen
och garantierna för att ta reda på hur stora de faktiskt var och fastställa "god praxis" för hur de kan betalas ut till
en rimlig kostnad.

Meddelande till redaktörerna:
Mikrofinansiering är i regel ekonomiskt stöd på upp till 25 000 euro och ofta under 10 000 euro. Den totala efterfrågan på
dessa finansieringsnivåer i EU:s medlemsstater uppskattas till över 12 miljarder euro. Exempel som ges i rapporten är
bland annat 5 000 euro för utbyggnad av en kiosk och 9 500 euro som hjälp för att etablera en lekplats för barn och starta
en klädbutik.
I särskild rapport nr 8/2015 Tillgodoser EU:s ekonomiska stöd mikroföretagares behov på ett tillfredsställande sätt?
undersökte revisionsrätten huruvida planeringen och utformningen av EU-stödet tillgodosåg mikroföretagres faktiska
behov och huruvida tillförlitliga system för resultatrapportering hade införts. Revisionsrätten granskade också huruvida
tillräcklig information fanns tillgänglig om genomförandekostnaderna för EU:s olika finansieringsmekanismer till stöd för
mikroföretagare.
Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda
revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.
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