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Съобщение за пресата 
За незабавно публикуване 

Люксембург, 7 януари 2015 г. 
Финансирането на ЕС за малките предприятия подпомага развитието на 
електронната търговия и понастоящем се нуждае от по-тесен фокус върху 
изпълнението, заявяват одиторите на ЕС 

В публикувания днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се установява, че подпомагането от Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) за малките и средни предприятия (МСП) в областта на електронната търговия — 
покупко-продажба на стоки по интернет — е допринесло за по-голямото предлагане на бизнес услуги онлайн. 
Недостатъци в инструментите за мониторинг на Европейската комисия обаче не позволяват да се оцени до каква 
степен подпомагането от ЕФРР е допринесло за изпълнението на стратегиите в областта на информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ) на ЕС и държавите членки, както и на бизнес плановете на МСП. Освен това 
слабите процедури за подбор на държавите членки означават, че много проекти вероятно няма да бъдат 
икономически целесъобразни. 

„Електронният бизнес все пак е бизнес, а бизнесът има нужда от планиране, от ясни цели и от начини за тяхното 
измерване,“ коментира Oskar Herics — членът на ЕСП, който отговаря за доклада. „Прекалено голяма част от 
проектите, които одитирахме, не притежават тези елементи. Комисията следва да гарантира, че държавите 
членки извършват мониторинг на действителното въздействие от тяхната безвъзмездна финансова помощ върху 
развитието на малкия бизнес, както и че свързват плащанията с постигане на резултати, когато това е 
възможно. Добре е да се движим по информационната магистрала, но трябва да знаем къде отиваме.“ 

Одиторите на ЕС установиха, че оперативните програми (ОП) на държавите членки са предоставили добра основа за 
отпускане на помощ за МСП в областта на електронната търговия, но не и за измерване на резултатите. Органите, 
управляващи програмите, обръщат внимание повече на оползотворяването на средствата (стоки и услуги), отколкото на 
постигането на резултати, както при подбора, така и при мониторинга. Като цяло МСП изпълняват проектите си 
безпроблемно, но невинаги могат да се докажат постигнатите резултати. Поради това одиторите препоръчват на 
Комисията да: 

o направи необходимото, за да получава последователна и надеждна информация от държавите членки за 
напредъка на оперативните програми, не само относно финансовите аспекти, но също така и относно 
резултатите, като се набляга конкретно върху показателите за изпълнение и количествените цели; 

o настоява за това въведените от държавите членки критерии и процедури за подбор да гарантират подбора на 
онези проекти, които максимално увеличават допълнителните ползи за кандидатите по отношение на 
насърчаването на развитието на електронната търговия в МСП и постигането на количествените цели на 
Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (ПЦТE); 

o изисква от органите, управляващи програмите в държавите членки да въведат управленски инструменти за 
целите на мониторинга върху въздействието на помощта върху бизнес развитието на подпомаганите МСП. 

Комисията приема повечето препоръки, но признава, че свързването на плащанията от ЕФРР за електронната търговия 
с резултатите ще представлява голямо предизвикателство. 
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Бележки към издателите: 

Електронната търговия представлява закупуване и продажба на стоки по интернет. Тя може да насърчи икономическия 
растеж, да подпомогне развитието на единен пазар и да ускори европейската интеграция. Тя е от изключително 
значение за МСП, които често бавно прилагат развитието в областта на ИКТ. Европейската комисия насърчава 
електронната търговия чрез своята Програма в областта на цифровите технологии за Европа (ПЦТE). Три милиарда евро 
от средствата на ЕС са отделени в периода 2007—2013 г. (от ЕФРР) за подпомагане на малките предприятия да използват 
по-усилено ИКТ. До настоящия момент само приблизително 60 % от тази сума е разпределена за проекти. 

ПЦТЕ е една от седемте водещи инициативи на текущата стратегия Европа 2020, насочена към създаването на растеж и 
работни места. Наред с другото тя работи в насока улесняване на достъпа до онлайн и трансгранични трансакции. Три от 
нейните 13 количествени цели се отнасят до електронната търговия, а една е насочена конкретно към МСП, напр. до 
2015 г. 33 % от МСП да извършват онлайн продажби и покупки. Последните резултати на Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа показват бавно увеличение на броя МСП, извършващи продажби и покупки онлайн — 
съответно от 12 % и 24 % през 2009 г. на 14 % и 26 % през 2013 г. 

В настоящия специален доклад (СД № 20/2014), озаглавен „Eфикасна ли е помощта от ЕФРР за МСП в областта на 
електронната търговия?“ се проверява дали оперативните програми, разработени от държавите членки и одобрени от 
Комисията, представляват добра основа за ефективно подпомагане на мерките в областта на електронната търговия за 
МСП, дали проектите за електронна търговия са правилно подбрани и наблюдавани от страна на управляващите органи, 
както и дали проектите в областта на електронната търговия, съфинансирани от ЕФРР, са успешно изпълнени и дали са 
реализирали измерими ползи за подпомогнатите МСП. 

Одитът се съсредоточи върху предоставеното финансиране от ЕФРР в програмния период 2007—2013 г. и обхвана пет ОП 
(30 проекта) от следните четири държави членки: Гърция („Цифрова конвергенция“), Италия („Пиемонте” и „Емилия – 
Романя“), Полша („Иновативна икономика“) и Обединеното кралство („Lowlands и Uplands в Шотландия“). Тези държави 
членки бяха избрани за проверка, защото оперативните им програми включват мерки за електронна търговия, както и 
въз основа на заделения бюджет и използваните средства за въвеждане на ИКТ от МСП. За тези четири държави са 
използвани общо 1,6 млрд. евро (51 %) от бюджета на ЕФРР, заделен за въвеждане на ИКТ в МСП. 

Специалните доклади на EСП се публикуват през цялата година.Те представят констатациите от целеви одити на 
специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението. 

Кратко видео за настоящия одит е на разположение в канала на ЕСП в YouTube. @EUauditorsECA. 

https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0�

