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ELi audiitorid uurivad, kas VKEde rahastamine ELi vahenditest
aitab muuta neid konkurentsivõimelisemaks
Euroopa Kontrollikoda on käivitanud uue auditi, et uurida, kas väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtjate (VKEde) rahastamine ELi vahenditest aitab muuta neid konkurentsivõimelisemaks
ja tulevikukindlamaks. Audiitorid hindavad, kas Euroopa Komisjoni toetus Euroopa
Regionaalarengu Fondist (ERF) muudab idufirmad ja kasvufirmad püsivalt
konkurentsivõimelisemaks. Lisaks kontrollivad nad, kas liikmesriigid suunavad selle
rahastamise asjaomastele toetusesaajatele ja tegelevad kõige asjakohasemate vajadustega
ning kas rahastatud projektid annavad tulemusi. Audit toimub COVID-19 kriisi ajal, mis nõuab
ELi ettevõtetelt lisapingutusi, et püsida turul keerulisemas ärikeskkonnas.
VKEd on ELi majanduse alustala ja parandavad innovatsiooni levikut kogu oma piirkonnas,
pakkudes tipptasemel lahendusi sellistele probleemidele nagu kliimamuutused, ressursitõhusus
ja sotsiaalne ühtekuuluvus. ELi eesmärk on saada maailma kõige atraktiivsemaks kohaks, kus
ettevõtet asutada ja laiendada. VKEde rahastamine ERFist – mida audiitorid praegu uurivad –
moodustab praegusel 7-aastasel eelarveperioodil (2014–2020) veidi alla 55 miljardi euro. Kõige
rohkem vahendeid on eraldatud Poolale (umbes 11 miljardit eurot), kellele järgnevad Itaalia,
Hispaania ja Portugal (igaühele 4,5–5,5 miljardit eurot). See hõlmab peaaegu 26 miljardit eurot
VKEde konkurentsivõime suurendamiseks.
„Meie auditi eesmärk on aidata komisjonil ja liikmesriikidel paremini kasutada ERFi vahendeid, et
muuta ELi VKEd konkurentsivõimelisemaks, vastupidavamaks ja tulevikukindlamaks,“ ütles
auditit juhtiv Euroopa Kontrollikoja liige Pietro Russo. „See on eriti oluline, võttes arvesse
probleeme, millega VKEd COVID-19 kriisi ajal silmitsi seisavad, ning ERFi rahastamise olulist rolli
mõnes liikmesriigis idu- ja kasvufirmade jaoks.“
COVID-19 pandeemia ja sellele järgnenud ülemaailmne majanduskriis on keerulisema
ärikeskkonna tõttu muutnud väikeettevõtete jaoks turul püsimajäämise veelgi raskemaks. Nende
Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja audititutvustuse põhisõnumid. Dokument ise on inglise keeles tervikuna
kättesaadav aadressil eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors
eca.europa.eu

ET
suutlikkus olukorraga kohaneda ei sõltu mitte ainult nende praegusest konkurentsivõimest, vaid
ka nende konkurentsipotentsiaalist. Siiski seisavad ELi VKEd sageli silmitsi raskustega
rahastamisele juurdepääsul, kvalifitseeritud tööjõu piiratud pakkumisega ning liigse reguleerimise
ja bürokraatiaga. Nende probleemide lahendamiseks on komisjon juba teinud strateegilisi
regulatiivseid algatusi, nagu 2008. aasta Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act“,
2016. aasta idu- ja kasvufirmade algatus ning 2020. aasta VKEde strateegia kestliku ja digitaalse
Euroopa kujundamiseks. Lisaks toetatakse ELi eelarvest VKEsid toetuste, laenude ja
rahastamisvahendite kaudu mitmesugustes valdkondades, sealhulgas teadusuuringute, kultuuri,
ühtekuuluvuse ja põllumajanduse valdkonnas, ning koroonaviirusele reageerimise
investeerimisalgatuste kaudu, nagu CRII, CRII+ ja REACT-EU, mis annavad ERFi kaudu täiendavat
raha peamiselt käibekapitali või investeerimistoetuse kujul.
VKEde toetamine jääb järgmises pikaajalises eelarves (2021–2027) ELi ühtekuuluvuspoliitika
peamiseks sambaks. Seetõttu esitavad audiitorid ka esialgse hinnangu uue perioodi toetuse
kavandamise kohta.
Toimetajatele
2018. aastal oli ELis üle 25 miljoni VKE, mis andsid tööd ligikaudu 98 miljonile inimesele ja tootsid
ligikaudu 56% kogulisandväärtusest. Nende arv on liikmesriigiti väga erinev: kõige rohkem on
neid Itaalias (3,7 miljonit), kõige vähem Maltal (28 500). Elaniku kohta on VKEsid kõige rohkem
Tšehhi Vabariigis (96/1000), kõige vähem Rumeenias (25/1000). Enamik VKEsid (üle 6 miljoni)
tegutseb hulgi- ja jaekaubanduses ning mootorsõidukite ja mootorrataste remondi tööstuses.
Aruanne peaks valmima 2021. aasta sügisel. Täna avaldas Euroopa Kontrollikoda
audititutvustuse, mis on kättesaadav inglise keeles veebisaidil eca.europa.eu. Audititutvustused
põhinevad enne auditi algust tehtud ettevalmistustööl ja neid ei tohiks käsitada
audititähelepanekute, -järelduste ega -soovitustena. Käesolev audit täiendab Euroopa
Kontrollikoja hiljutist eriaruannet VKEdele antavate ELi innovatsioonitoetuse kohta ja teist
käimasolevat auditit ELi toetuse kohta, et aidata VKEdel pääseda rahvusvahelistele turgudele.
Homme, 15. oktoobril korraldab kontrollikoda virtuaalse konverentsi teemal „Investeeringute
suurendamine ELis kriisi ajal“. Viimasel hetkel registreerimiseks võtke palun ühendust Euroopa
Kontrollikoja pressibürooga.
Teave meetmete kohta, mida kontrollikoda on võtnud seoses COVID-19 pandeemiaga, on
esitatud siin.
Audititutvustuse pressikontakt
Damijan Fišer – e-post: damijan.fiser@eca.europa.eu, tel (+352) 4398 45510 / mobiil: (+352)
621 552 224

2

