
EL 

 

Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων της σχετικής ειδικής έκθεσης που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ: www.eca.europa.eu 
 
 
Damijan Fišer - Υπεύθυνος Τύπου 
12, rue Alcide De Gasperi  L - 1615 Luxembourg 
Τηλέφωνο γραφείου: (+352) 4398 45410    Κινητό τηλέφωνο: (+352) 621 55 22 24 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: press@eca.europa.eu    Twitter: @EUAuditorsECA    Youtube: EUAuditorsECA 
eca.europa.eu 

 

Δελτίο Τύπου 
Για άμεση διανομή 

Λουξεμβούργο, 7 Ιανουαρίου 2014 

 
Η χρηματοδότηση που παρέχει η ΕΕ σε μικρές επιχειρήσεις προάγει το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και αυτό που χρειάζεται πλέον είναι μεγαλύτερη έμφαση στις επιδόσεις, 
δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 

Σε έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) διαπιστώνεται ότι η στήριξη που παρέχει το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου – αγορά και 
πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου - συνέβαλε στην αύξηση της διαθεσιμότητας υπηρεσιών των επιχειρήσεων αυτών στο διαδίκτυο. 
Ωστόσο, οι αδυναμίες των μέσων παρακολούθησης που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατέστησαν δυνατόν να αξιολογηθεί ο 
βαθμός στον οποίο η στήριξη του ΕΤΠΑ συνέβαλε στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ και των κρατών μελών όσον αφορά τις 
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και στην επιτυχία των επιχειρηματικών σχεδίων των ίδιων των ΜΜΕ. Επιπλέον, 
οι ελλιπείς διαδικασίες επιλογής είχαν ως συνέπεια πολλά έργα να μην έχουν πιθανότητες να εξασφαλίσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα της σχετικής δαπάνης. 

«Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν παύει να είναι εμπόριο, και το εμπόριο απαιτεί σχεδιασμό, σαφείς στόχους και τρόπους μέτρησής τους,» 
σχολίασε ο κ. Oskar Herics, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την έκθεση. «Πάρα πολλά από τα έργα που ελέγξαμε δεν διέθεταν αυτά τα 
στοιχεία. Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη παρακολουθούν τον πραγματικό αντίκτυπο των επιχορηγήσεών τους στην 
ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων και, ει δυνατόν, συνδέουν τις σχετικές πληρωμές με τα αποτελέσματα. Είναι πολύ ωραίο να οδηγεί 
κάποιος στον αυτοκινητόδρομο της πληροφορίας, οφείλει ωστόσο να γνωρίζει πού πηγαίνει.» 

Οι ελεγκτές της ΕΕ διαπίστωσαν ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) των κρατών μελών αποτέλεσαν μεν ορθή βάση για την παροχή 
στήριξης στις ΜΜΕ στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά όχι για τη μέτρηση των επιδόσεων. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης των 
προγραμμάτων εστίασαν περισσότερο στη χρησιμοποίηση των πόρων (υλοποιήσεις) παρά στην επίτευξη αποτελεσμάτων κατά το στάδιο της 
επιλογής και της παρακολούθησης. Συνολικά, η υλοποίηση των έργων από τις ΜΜΕ υπήρξε ομαλή, τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα, 
ωστόσο, δεν ήταν πάντοτε προφανή. Ως εκ τούτου, οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή τα εξής: 

o να διασφαλίσει ότι λαμβάνει συναφείς και αξιόπιστες πληροφορίες από τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόοδο των ΕΠ, όχι μόνον 
από χρηματοοικονομική άποψη αλλά και όσον αφορά τις επιδόσεις, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στους δείκτες 
αποτελεσμάτων και τους στόχους, 

o να επιμένει ώστε τα κριτήρια και οι διαδικασίες επιλογής που καθιερώνουν τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την επιλογή, από το 
σύνολο των αιτήσεων, των έργων εκείνων που μεγιστοποιούν την προστιθέμενη αξία όσον αφορά την προώθηση της ανάπτυξης 
του ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΜΜΕ και την επίτευξη των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη (Digital Agenda 
for Europe, DAE), 

o να ζητεί από τους υπευθύνους διαχείρισης των προγραμμάτων στα κράτη μέλη να θεσπίζουν εργαλεία διαχείρισης με σκοπό την 
παρακολούθηση του αντικτύπου των επιχορηγήσεων στην επιχειρηματική ανάπτυξη των υποστηριζόμενων ΜΜΕ. 

Η Επιτροπή αποδέχεται τις περισσότερες συστάσεις, παραδέχεται ωστόσο ως πρόκληση τη σύνδεση με τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα 
των πληρωμών που καταβάλλονται από το ΕΤΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 
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Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η αγορά και η πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να τονώσει την οικονομική 
ανάπτυξη, να συμβάλει στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και να επιταχύνει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η σημασία του είναι καθοριστική 
για τις ΜΜΕ, οι οποίες συχνά υστερούν όσον αφορά την υιοθέτηση των εξελίξεων στον τομέα των ΤΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει 
το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη (Digital Agenda for Europe, DAE). Κατά την περίοδο 2007-2013, 
για την υποστήριξη της αξιοποίησης των ΤΠΕ από μικρές επιχειρήσεις διατέθηκαν από το ΕΤΠΑ τρία δισεκατομμύρια ευρώ. Από το 
προαναφερόμενο ποσό σε έργα έχει καταβληθεί μέχρι στιγμής μόλις το 60 %. 

Το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη (Digital Agenda for Europe, DAE) αποτελεί μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της 
τρέχουσας στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην 
απλούστευση των ηλεκτρονικών και διασυνοριακών συναλλαγών. Τρεις από τους 13 στόχους του αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο και ένας 
επικεντρώνεται συγκεκριμένα στις ΜΜΕ, ήτοι στόχος είναι το 33 % των ΜΜΕ να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές πωλήσεις και αγορές έως το 
2015. Από τον τελευταίο πίνακα αποτελεσμάτων του Ψηφιακού Θεματολογίου προκύπτει βραδεία αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ που 
πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις και αγορές: από 12 % και 24 % αντίστοιχα το 2009 σε 14 % και 26 % το 2013. 

Στην ειδική έκθεση (αριθ. 20/2014) με τίτλο «Υπήρξε αποτελεσματική η στήριξη προς τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ σχετικά με τον τομέα 
του ηλεκτρονικού εμπορίου;» εξετάζεται κατά πόσον τα ΕΠ που ανέπτυξαν τα κράτη μέλη και ενέκρινε η Επιτροπή αποτέλεσαν ορθή βάση 
για την αποδοτική στήριξη μέτρων που απευθύνονταν στις ΜΜΕ και αφορούσαν το ηλεκτρονικό εμπόριο, κατά πόσον η εκ μέρους των 
διαχειριστικών αρχών επιλογή και παρακολούθηση των έργων στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιήθηκε με τον 
ενδεδειγμένο τρόπο, καθώς και κατά πόσον τα έργα ηλεκτρονικού εμπορίου που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ υλοποιήθηκαν 
επιτυχώς εξασφαλίζοντας μετρήσιμα οφέλη υπέρ των δικαιούχων ΜΜΕ. 

Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στη στήριξη που παρασχέθηκε από το ΕΤΠΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 και κάλυψε πέντε ΕΠ 
(30 έργα) από τα εξής τέσσερα κράτη μέλη: Ελλάδα («Ψηφιακή Σύγκλιση»), Ιταλία («Πεδεμόντιο», «Αιμιλία-Ρωμανία»), Πολωνία 
(«Καινοτόμος Οικονομία») και Ηνωμένο Βασίλειο («Πεδινές και Ορεινές Περιοχές της Σκοτίας»). Τα κράτη μέλη αυτά επελέγησαν, αφενός, 
επειδή τα ΕΠ τους περιλάμβαναν μέτρα ηλεκτρονικού εμπορίου και, αφετέρου, βάσει του προϋπολογισμού που διατέθηκε και των ποσών 
που δεσμεύθηκαν για την υιοθέτηση ΤΠΕ από τις ΜΜΕ. Συνολικά, οι εν λόγω τέσσερις χώρες έλαβαν 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ (51 %) από 
τον προϋπολογισμό του ΕΤΠΑ που προοριζόταν για την υιοθέτηση ΤΠΕ από τις ΜΜΕ. 

Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τις διαπιστώσεις επιλεγμένων ελέγχων επί 
συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων. 

Σύντομο βίντεο σχετικά με τον εν λόγω έλεγχο διατίθεται στο κανάλι του ΕΕΣ στο YouTube: @EUauditorsECA. 

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

