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Pressmeddelande 
Luxemburg den 11 april 2019 

Revisorer granskar EU:s innovationsstöd till 
små och medelstora företag 

Europeiska revisionsrätten arbetar just nu med en revision av EU:s system för innovationsstöd 
till små och medelstora företag (SMF), inklusive nystartade företag. Revisorerna kommer 
särskilt att bedöma relevansen och ändamålsenligheten hos EU:s instrument för små och 
medelstora företag som lanserades 2014. De kommer även att undersöka om Europeiska 
kommissionen har försökt åtgärda de utmaningar som små och medelstora företag med stor 
innovationspotential ställs inför. 

Små och medelstora företag i Europa möter stora svårigheter när de ska exploatera de 
innovationer som vetenskaplig forskning lett fram till. Projekt med stor kommersiell potential 
misslyckas alltför ofta vid den kritiska övergången från offentlig till privat finansiering. För att 
överbrygga denna klyfta har EU lanserat det särskilda SMF-instrumentet som nu ingår i 
pilotprojektet Europeiska innovationsrådet.  

Syftet med instrumentet är att utveckla och utnyttja innovationspotentialen hos SMF och 
nystartade företag genom att stimulera privat kommersialisering av forskningsresultat och på så 
sätt hjälpa dem att få ut forskningsidéer på marknaden i form av innovativa produkter eller 
tjänster. Instrumentet har en budget på 3 miljarder euro för perioden 2014–2020 och innehåller 
även stöd i form av coachning, nätverksarbete och annan hjälp för att mobilisera ytterligare 
investeringar. 

Revisorerna offentliggör i dag en förhandsbeskrivning av en revision av EU:s innovationsstöd till 
små och medelstora företag. Förhandsbeskrivningar innehåller information om en beslutad 
granskningsuppgift. De är en källa till information för dem som är intresserade av den politik eller 
de program som granskas. 

”EU:s avsikt med instrumentet var att överbrygga den innovationsklyfta mellan labbet och 
marknaden som många SMF konfronteras med”, sade Alex Brenninkmeijer, den ledamot av 
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2 

 SV 

Europeiska revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Vid revisionen kommer vi att bedöma 
hur väl utformat och förvaltat instrumentet har varit.” 

Inom Europeiska kommissionen ansvarar generaldirektoratet för forskning och innovation för 
den strategiska utformningen av SMF-instrumentet, medan genomförandeorganet för små och 
medelstora företag (Easme) har hand om genomförandet. 

Vid revisionen kommer vi att bedöma om SMF-instrumentet levererar det avsedda och 
förväntade innovationsstödet till små och medelstora företag. Revisorerna kommer framför allt 
att undersöka om 

o utformningen och övervakningen av SMF-instrumentet är lämplig för att tillgodose små och 
medelstora företags behov, 

o kommissionen har vidtagit lämpliga åtgärder för att komma till rätta med de utmaningar 
som små och medelstora företag med stor innovationspotential ställs inför. 

 

Meddelande till redaktörer 

Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras i slutet av 2019. 
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