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Revizorji EU preučujejo evropsko financiranje za spodbujanje 
konkurenčnosti MSP  

Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je začelo izvajati novo revizijo, s katero bo preučilo, ali 
financiranje EU za mala in srednja podjetja (MSP) pripomore k povečanju njihove 
konkurenčnosti in pripravljenosti na prihodnost. Revizorji bodo ocenili, ali se s podporo 
Evropske komisije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) zagotavlja trajna 
konkurenčna prednost za zagonska podjetja in podjetja v razširitveni fazi. Poleg tega bodo 
preverili, ali so države članice zagotovile, da so to financiranje prejeli ustrezni prejemniki, 
obravnavale najnujnejše potrebe in ali so bili pri financiranih projektih doseženi rezultati. 
Revizija se izvaja v času krize zaradi COVID-19, zaradi katere si morajo podjetja EU še dodatno 
prizadevati za preživetje na trgu v zahtevnejšem poslovnem okolju. 

MSP so bistveni del gospodarstva EU in pomagajo širiti inovacije v svojih regijah z 
najnaprednejšimi rešitvami za izzive, kot so podnebne spremembe, učinkovita raba virov in 
socialna kohezija. EU si prizadeva, da bi postala najbolj privlačen kraj za ustanavljanje in širitev 
podjetij na svetu. Financiranje MSP iz sklada ESRR – ki ga sedaj podrobno preučujejo revizorji – 
znaša malo manj kot 55 milijard EUR za sedanje sedemletno proračunsko obdobje (2014–2020), v 
glavnem za Poljsko (približno 11 milijard EUR), sledijo pa Italija, Španija in Portugalska (med 
4,5 milijarde EUR in 5,5 milijarde za vsako). V to je vključenih skoraj 26 milijard EUR, namenjenih 
izboljšanju konkurenčnosti MSP. 

„Namen revizije Sodišča je pomagati Komisiji in državam članicam, da bolje uporabijo sklad ESRR, 
zato da bodo postala MSP v EU bolj konkurenčna, odporna in pripravljena na prihodnost,“ je 
povedal član Evropskega sodišča Pietro Russo, ki vodi revizijo. „To je še zlasti pomembno zaradi 
izzivov, s katerimi se srečujejo MSP ob krizi zaradi COVID-19, in pomembne vloge, ki jo imajo 
sredstva sklada ESRR v nekaterih državah članicah za zagonska podjetja in podjetja v razširitveni 
fazi.“ 
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Pandemija COVID-19 in posledična svetovna gospodarska kriza sta zaradi zahtevnejšega 
poslovnega okolja še otežili preživetje malih podjetij na trgu. Njihova sposobnost, da se tem 
razmeram prilagodijo, ne bo odvisna samo od njihove sedanje konkurenčnosti, ampak tudi od 
njihovega konkurenčnega potenciala. Vendar se MSP v EU pogosto srečujejo s težavami pri 
dostopu do financiranja, omejeno ponudbo kvalificirane delovne sile, prekomernim pravnim 
urejanjem in birokracijo. Komisija je v odziv na te izzive že sprejela strateške regulativne pobude, 
kot so pobuda za mala in srednja podjetja v Evropi (leta 2008), pobuda za zagon in razširitev 
podjetij (leta 2016) ter strategija za MSP za trajnostno in digitalno Evropo (leta 2020). Poleg tega 
se MSP v okviru proračuna EU podpirajo z nepovratnimi sredstvi, posojili in finančnimi 
instrumenti na različnih področjih, med drugim raziskav, kulture, kohezije in kmetijstva, pa tudi v 
okviru naložbenih pobud v odziv na koronavirus, kot so CRII, CRII+ in REACT-EU, s katerimi se 
zagotavljajo dodatna sredstva iz sklada ESRR predvsem v obliki obratnih sredstev ali podpore 
naložbam.  

Podpora MSP bo ključni steber kohezijske politike EU tudi v naslednjem dolgoročnem proračunu 
(2021–2027). Revizorji bodo zato pripravili tudi začetno oceno zasnove podpore za novo obdobje. 

Pojasnila za urednike 

Leta 2018 je bilo v EU več kot 20 milijonov MSP, zaposlovala pa so približno 98 milijonov ljudi in 
ustvarila približno 56 % skupne dodane vrednosti. Med državami članicami se njihovo število 
znatno razlikuje: največ jih je v Italiji (3,7 milijona), na Malti pa jih je najmanj (28 000). Na Češkem 
jih je na prebivalca največ (96/1000), v Romuniji pa najmanj (25/1000). Večina – več kot 
6 milijonov – MSP posluje na področju trgovine na debelo in drobno ter industrije popravil 
motornih vozil in motornih koles.  

Končno poročilo naj bi bilo pripravljeno jeseni 2021. Sodišče je danes objavilo napovednik 
revizije, ki je na voljo v angleščini na spletišču Sodišča eca.europa.eu. Napovedniki revizij temeljijo 
na pripravljalnem delu, ki se opravi pred začetkom revizije, zato se ne smejo razumeti kot 
revizijska opažanja, zaključki ali priporočila. Ta revizija dopolnjuje nedavno posebno poročilo 
Sodišča o podpori EU za inovacije MSP ter še eno potekajočo revizijo o podpori EU za pomoč MSP 
pri dostopu do mednarodnih trgov.  

Jutri, 15. oktobra, bo Sodišče gostilo virtualno konferenco o spodbujanju naložb v EU v času krize: 
za prijavo v zadnjem trenutku se, prosimo, obrnite na tiskovni urad Evropskega računskega 
sodišča. 

Informacije o ukrepih, ki jih je Sodišče sprejelo zaradi pandemije COVID-19, so na voljo tukaj. 

Kontaktna oseba za medije za ta napovednik 

Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398  45510 / M: (+352) 621 552 224 
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