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EU:n tarkastajat arvioivat pk-yritysten kilpailukyvyn
parantamiseen tarkoitettua EU-rahoitusta
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on käynnistänyt uuden tarkastuksen, jossa tutkitaan,
parantaako pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) tarkoitettu EU-rahoitus yritysten
kilpailukykyä ja kestävyyttä tulevaisuuden vaatimusten edessä. Tarkastajat arvioivat,
kyetäänkö tuella, jota Euroopan komissio ohjaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta
start-up- ja scale-up-yrityksille, varmistamaan näiden yritysten kilpailukyvyn kestävä
kohentuminen. Tarkastajat tutkivat lisäksi, ohjaavatko jäsenvaltiot tämän rahoituksen
relevanteille edunsaajille, kohdentuuko tuki kaikkein olennaisimpiin tarpeisiin ja tuottavatko
rahoitetut hankkeet tulosta. Tarkastuksessa otetaan huomioon covid-19-kriisi, joka vaatii
eurooppalaisilta yrityksiltä tehostettuja toimia, jotta ne säilyttäisivät toimintakykynsä
markkinoilla yhä haastavammassa liiketoimintaympäristössä.
Pk-yritykset muodostavat EU:n talouden selkärangan. Ne auttavat levittämään EU:n eri alueille
innovaatioita tarjoamalla uusimpaan teknologiaan perustuvia ratkaisuja esimerkiksi
ilmastonmuutokseen, resurssitehokkuuteen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamiseen
liittyviin haasteisiin. EU:n tavoitteena on tulla maailman houkuttelevimmaksi paikaksi yritysten
perustamiselle ja laajentamiselle. EAKR:stä pk-yrityksille suunnattava rahoitus, johon tarkastajat
parhaillaan perehtyvät, käsittää nykyisellä seitsenvuotiskaudella (2014–2020) hieman alle
55 miljardia euroa. Tukea saa eniten Puola (noin 11 miljardia euroa), ja sen jälkeen tulevat Italia,
Espanja ja Portugali (joista kukin saa 4,5–5,5 miljardia euroa). EAKR:n tukeen sisältyy lähes
26 miljardin euron osuus, jonka tarkoituksena on pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen.
“Tarkastuksemme tavoitteena on auttaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään EAKR:ää
paremmin, jotta EU:n pk-yritysten kilpailukykyä, kestävyyttä ja tulevaa toimintakykyä kyettäisiin
parantamaan,” toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen
Pietro Russo. “Tämä on erityisen tärkeää, kun huomioon otetaan covid-19-kriisin pk-yrityksille
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asettamat haasteet sekä EAKR:n keskeinen asema start-up- ja scale-up-yritysten rahoittajana
joissakin jäsenvaltioissa.”
Covid-19-pandemia ja siitä aiheutunut maailmanlaajuinen talouskriisi ovat johtaneet siihen, että
pk-yritysten on entistä vaikeampaa säilyttää toimintakykynsä markkinoilla yhä haastavammassa
liiketoimintaympäristössä. Pk-yritysten kyky sopeutua tilanteeseen riippuu paitsi niiden
nykyisestä kilpailukyvystä, myös niiden kilpailupotentiaalista. EU:n pk-yrityksillä on kuitenkin
usein vaikeuksia saada rahoitusta. Lisäksi pätevää työvoimaa on tarjolla rajallisesti, ja sääntelyä
sekä byrokratiaa on liian paljon. Komissio on jo pyrkinyt vastaamaan näihin haasteisiin
käynnistämällä strategisia sääntelyaloitteita, kuten vuonna 2008 käynnistetyn eurooppalaisia
pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen, vuoden 2016 start-up- ja scale-up-yrityksiä
koskevan aloitteen sekä vuonna 2020 käynnistetyn pk-yritysstrategian kestävää ja digitaalista
Eurooppaa varten. Lisäksi EU tukee pk-yrityksiä avustusten, lainojen ja rahoitusvälineiden avulla
useilla eri aloilla, kuten tutkimuksen, kulttuurin, koheesion ja maatalouden aloilla. Se on myös
käynnistänyt koronakriisin seurauksena investointialoitteita, kuten
koronavirusinvestointialoitteen (CRII), koronavirusinvestointialoite plussan (CRII+) ja REACTEU-välineen, joiden avulla pk-yrityksille tarjotaan EAKR:stä lisärahoitusta lähinnä käyttöpääoman
tai investointituen muodossa.
Pk-yrityksille suunnattava tuki tulee olemaan EU:n koheesiopolitiikan keskeinen osa-alue myös
seuraavassa pitkän aikavälin talousarviossa (2021–2027). Tarkastajat laativat näin ollen alustavan
arvion myös seuraavalle kaudelle suunnitellusta tuesta.
Toimittajille tiedoksi
EU:ssa toimi vuonna 2018 yli 25 miljoonaa pk-yritystä, jotka työllistivät noin 98 miljoonaa henkeä
ja tuottivat yhteensä noin 56 prosenttia kokonaislisäarvosta. Pk-yritysten lukumäärä vaihtelee
huomattavasti jäsenvaltioiden välillä: pk-yrityksiä on eniten Italiassa (3,7 miljoonaa) ja vähiten
Maltalla (28 500). Pk-yrityksiä on eniten asukasta kohti Tšekissä (96/1000) ja vähiten Romaniassa
(25/1000). Valtaosa pk-yrityksistä (yli kuusi miljoonaa) toimii tukku- ja vähittäiskaupan alalla sekä
moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjauksen alalla.
Lopullinen kertomus on määrä julkaista syksyllä 2021. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on
tänään julkaissut tarkastuksen ennakkoesittelyn, joka on saatavilla englanniksi verkkosivulla
eca.europa.eu. Tarkastusten ennakkoesittelyt perustuvat ennen tarkastuksen käynnistämistä
suoritettuun valmistelutyöhön. Niissä ei esitetä tarkastushavaintoja, johtopäätöksiä tai
suosituksia. Tämä tarkastus täydentää tilintarkastustuomioistuimen hiljattain julkaisemaa
erityiskertomusta EU:n pk-yrityksille antamasta innovointituesta ja toista käynnissä olevaa
tarkastusta, jossa keskitytään siihen, miten EU auttaa pk-yrityksiä pääsemään kansainvälisille
markkinoille.
Huomenna, 15. lokakuuta tilintarkastustuomioistuin järjestää virtuaalisen konferenssin, jossa
käsitellään investointien edistämistä EU:ssa kriisin aikana. Jos haluatte vielä ilmoittautua, ottakaa
yhteyttä osoitteeseen ECA press office.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on ryhtynyt toimenpiteisiin covid-19-pandemian
torjumiseksi. Ks. tarkemmat tiedot täältä.
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