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Pressemeddelelse

Luxembourg, den 14. oktober 2020

EU-revisorerne undersøger EU-finansieringen til fremme af
SMV'ers konkurrenceevne
Den Europæiske Revisionsret har iværksat en ny revision for at undersøge, om EUfinansieringen til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) bidrager til at gøre dem mere
konkurrencedygtige og fremtidssikrede. Revisorerne vil vurdere, om Europa-Kommissionens
støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) sikrer nystartede virksomheder
og vækstvirksomheder en varig konkurrenceevnegevinst. Desuden vil de kontrollere, om
medlemsstaterne kanaliserer finansieringen hen til relevante modtagere og opfylder de mest
relevante behov, samt om de finansierede projekter giver resultater. Revisionen foretages på
baggrund af covid-19-krisen, der kræver, at EU-virksomhederne i et mere udfordrende
erhvervsklima yder en ekstra indsats for at overleve på markedet.
SMV'erne er rygraden i EU's økonomi og bidrager til at udbrede innovation i alle EU's regioner
ved hjælp af avancerede løsninger på udfordringer som f.eks. klimaforandringer,
ressourceeffektivitet og social samhørighed. EU sigter mod at blive verdens mest attraktive sted
for opstart og opskalering af virksomheder. SMV-finansieringen fra EFRU - der i øjeblikket er
under revisorernes mikroskop - tegner sig for knap 55 milliarder euro i den nuværende 7-årige
budgetperiode (2014-2020), og midlerne går hovedsagelig til Polen (ca. 11 milliarder euro)
efterfulgt af Italien, Spanien og Portugal (mellem 4,5 og 5,5 milliarder euro hver). Finansieringen
omfatter næsten 26 milliarder euro til brug for at gøre SMV'erne mere konkurrencedygtige.
"Vores revision har til formål at hjælpe Kommissionen og medlemsstaterne med at udnytte EFRU
bedre, så SMV'erne i EU kan gøres mere konkurrencedygtige, modstandsdygtige og
fremtidsklare," siger Pietro Russo, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for
revisionen. "Dette er særlig vigtigt i betragtning af de udfordringer, SMV'erne står over for i
covid-19-krisen, og den store rolle, EFRU-finansieringen i nogle medlemsstater spiller for
nystartede virksomheder og vækstvirksomheder."

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets orientering om kommende
revision. Orienteringen i sin helhed kan fås på engelsk på eca.europa.eu
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Covid-19-pandemien og den deraf følgende globale økonomiske krise har på grund af et mere
udfordrende erhvervsklima gjort det endnu sværere for små virksomheder at overleve på
markedet. Deres evne til at tilpasse sig denne situation vil ikke kun afhænge af deres nuværende
konkurrenceevne, men også af deres konkurrencemæssige potentiale. SMV'erne i EU har
imidlertid ofte vanskeligt ved at få adgang til finansiering og konfronteres ofte med et begrænset
udbud af kvalificeret arbejdskraft, overdreven regulering og bureaukrati. For at imødegå disse
udfordringer har Kommissionen allerede truffet strategiske lovgivningsmæssige initiativer såsom
""Small Business Act" for Europa" fra 2008, "Opstarts- og opskaleringsinitiativet" fra 2016 og
"SMV-strategien for et bæredygtigt og digitalt Europa" fra 2020. Herudover støttes SMV'erne
gennem EU-budgettet via tilskud, lån og finansielle instrumenter på forskellige områder, bl.a.
forskning, kultur, samhørighed og landbrug, samt via investeringsinitiativer som reaktion på
coronavirusset såsom CRII, CRII+ og REACT-EU, der yder supplerende EFRU-midler, hovedsagelig i
form af driftskapital eller investeringsstøtte.
Støtte til SMV'er vil fortsat udgøre en central søjle i EU's samhørighedspolitik i det næste
langsigtede budget (2021-2027). Revisorerne vil derfor også foretage en indledende vurdering af
støttens udformning i den nye periode.
Bemærkninger til redaktører
I 2018 var der mere end 25 millioner SMV'er i EU, og de beskæftigede ca. 98 millioner mennesker
og genererede ca. 56 % af den samlede værditilvækst. Deres antal varierer betydeligt fra
medlemsstat til medlemsstat: Italien har det største antal (3,7 millioner), mens Malta har det
laveste (28 500). Tjekkiet har flest pr. indbygger (96/1000), mens Rumænien har færrest
(25/1000). De fleste SMV'er - over 6 millioner - befinder sig i sektoren for engros- og detailhandel
samt i sektoren for motorkøretøjs- og motorcykelreparationer.
Den endelige beretning forventes at foreligge i efteråret 2021. Revisionsretten har i dag
offentliggjort en orientering om kommende revision på engelsk på eca.europa.eu. Orienteringer
om kommende revisioner er baseret på det forberedende arbejde, der er udført før en planlagt
revisionsopgave, og de skal ikke betragtes som revisionsbemærkninger, konklusioner eller
anbefalinger. Denne revision supplerer Revisionsrettens nylige særberetning om EU-støtte til
innovation i SMV'er og en anden igangværende revision om EU-støtte til fremme af SMV'ers
adgang til internationale markeder.
I morgen den 15. oktober er Revisionsretten vært for en virtuel konference om fremme af
investeringer i EU i krisetider. Kontakt venligst Revisionsrettens pressekontor ved registrering i
sidste øjeblik.
Oplysninger om de foranstaltninger, Revisionsretten har taget på baggrund af covid-19pandemien, kan fås her.
Pressekontakt vedrørende denne orientering
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