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Pressemeddelelse 
Offentliggøres straks 

Luxembourg, den 7. januar 2015 

 
EU's finansiering til små virksomheder fremmer e-handel, og nu er der er 
behov for, at den i højere grad får fokus på resultaterne, siger EU-revisorerne 

En beretning, som Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) offentliggør i dag, viser, at støtte fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) på e-
handelsområdet – køb og salg af varer på internettet - har bidraget til at øge tilgængeligheden af 
onlineforretningsydelser. Mangler ved Europa-Kommissionens overvågningsinstrumenter gjorde det imidlertid 
umuligt at vurdere, i hvor høj grad EFRU-støtten har bidraget til opfyldelsen af medlemsstaternes og EU's mål for 
informationsteknologi (IKT) samt til SMV'ernes egne forretningsplaner. Desuden bevirker svage 
udvælgelsesprocedurer i medlemsstaterne, at mange projekter sandsynligvis ikke vil give valuta for pengene. 

“E-business er stadig business, og business kræver planlægning, klare mål og metoder til måling af dem,” bemærker Oskar 
Herics, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. “Alt for mange af de projekter, vi reviderede, 
manglede disse elementer. Kommissionen bør sikre sig, at medlemsstaterne overvåger den reelle effekt af deres tilskud til 
mindre virksomheders udvikling og - hvor det er muligt - knytte betalingerne til resultater. Det er godt at køre på 
informationsmotorvejen, men vi skal vide, hvor vi kører hen.” 

EU-revisorerne fandt, at medlemsstaternes operationelle programmer (OP'er) var et godt grundlag for at støtte SMV'er 
inden for e-handel, men ikke for at måle resultaterne. De, der forvaltede programmerne, fokuserede mere på at bruge 
pengene (output) end på at nå resultater i både udvælgelses- og overvågningsfasen. Samlet set gennemførte SMV'erne 
projekterne gnidningsløst, men de opnåede resultater var ikke altid åbenbare. Retten anbefaler derfor, at Kommissionen: 

o sikrer, at den får konsekvente og pålidelige oplysninger fra medlemsstaterne om OP'ernes fremskridt, ikke kun i 
finansiel henseende, men også med hensyn til resultater, med særlig vægt på resultatindikatorer og mål 

o insisterer på, at de udvælgelseskriterier og -procedurer, medlemsstaterne har indført, sikrer udvælgelse af 
projekter, der maksimerer merværdien for ansøgerne med hensyn til at fremme udviklingen af e-handel i 
SMV'er og at nå målene for den digitale dagsorden for Europa 

o kræver, at forvaltningsmyndighederne i medlemsstaterne indfører forvaltningsværktøjer til overvågning af 
tilskuddets virkning på de støttede SMV'ers virksomhedsudvikling. 

Kommissionen accepterer hovedparten af anbefalingerne, men den erkender, at det vil være en udfordring at knytte 
EFRU-betalingerne til e-handelen til resultater. 
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Bemærkninger til redaktører 

E-handel er køb og salg af varer via internettet. Den kan fremskynde den økonomiske vækst, bidrage til 
udvikling af det indre marked og fremskynde europæisk integration. Den er af stor betydning for SMV'er, 
som ofte er langsomme til at vedtage IKT-udvikling. Europa-Kommissionen tilskynder til e-handel gennem 
sin digitale dagsorden for Europa. Der blev mellem 2007 og 2013 afsat tre milliarder euro i EU-midler (fra 
EFRU) til at hjælpe små virksomheder til at udnytte IKT bedre. Indtil i dag er kun ca. 60 % heraf blevet 
bevilget til projekter. 

Den digitale dagsorden for Europa er et af de syv flagskibsinitiativer i den nuværende Europa 2020-strategi, 
der sigter mod vækst og beskæftigelse. Den har bl.a. fokus på forenkling af elektronisk handel på tværs af 
grænserne. Tre af dens 13 mål vedrører e-handel, og ét har fokus specifikt på SMV'er, nemlig at 33 % af 
SMV'erne skal foretage onlinesalg og -køb i 2015. Den seneste resultattavle for den digitale dagsorden 
viste en langsom stigning i antallet af SMV'er, der sælger og køber online: fra henholdsvis 12 % og 24 % 
i 2009 til henholdsvis 14 % og 26 % i 2013. 

I denne særberetning (nr. 20/2014), som har titlen "Har EFRU-støtten til SMV'er på e-handelsområdet 
været effektiv?", undersøges det, om de OP'er, der var udviklet af medlemsstaterne og godkendt af 
Kommissionen, var et godt grundlag for at støtte e-handelsforanstaltninger for SMV'er produktivt, om 
forvaltningsmyndighederne udvalgte og overvågede e-handelsprojekterne fornuftigt, og om de e-
handelsprojekter, EFRU medfinansierede, var blevet gennemført med succes og havde givet de 
støttemodtagende SMV'er målelige fordele. 

Revisionen havde fokus på den støtte, som blev ydet af EFRU i programmeringsperioden 2007-13, og 
dækkede fem OP'er (30 projekter) i følgende fire medlemsstater: Grækenland ("digital konvergens"), 
Italien ("Piemonte" og "Emilia-Romagna"), Polen ("innovativ økonomi") og Det Forenede Kongerige 
("Lowlands og Uplands i Skotland"). Disse medlemsstater blev udvalgt, fordi deres OP'er omfattede e-
handelsforanstaltninger, samt på grundlag af budgetbevillingen til SMV'ers indførelse af IKT og de beløb, 
der var indgået forpligtelse for til dette formål. Tilsammen tegnede disse fire lande sig for 1,6 milliarder 
euro (51 %) af det EFRU-budget, der var afsat til SMV'ers indførelse af IKT. 

Revisionsrettens særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte 
revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål. 

En kort video om denne revision kan ses på Revisionsrettens YouTubekanal: @EUauditorsECA. 

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

