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ELi audiitorite sõnul edendab väikeettevõtetele antav ELi toetus e-
kaubandust, nüüd aga peab suuremat rõhku asetama tulemuslikkusele. 

Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruandes leitakse, et Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) väike ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE) e-kaubanduse arendamiseks (kaupade ost–müük internetikeskkonnas) 
antud toetus aitas kaasa internetipõhiste äriteenuste kättesaadavuse suurendamisele. Euroopa Komisjoni poolse 
järelevalvega seotud puuduste tõttu ei olnud aga võimalik hinnata, kui suurel määral on ERFi toetus kaasa 
aidanud liikmesriikide ja ELi IKT alaste eesmärkide saavutamisele ning VKEde endi äriplaanide täitmisele. Lisaks 
toovad liikmesriikides kasutatavad nõrgad valikumenetlused kaasa olukorra, kus paljude projektidega ei kaasne 
tõenäoliselt kuludele vastavat tulu. 

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Oskar Hericsi sõnul „on e-äri näol tegu äriga, ja see vajab planeerimist, 
selgeid eesmärke ning vahendeid nende saavutamise mõõtmiseks. Liiga paljudel meie auditeeritud projektidel need 
elemendid puudusid. Komisjon peaks tagama, et liikmesriigid teeksid järelevalvet väikeettevõtetele antud toetuste tegeliku 
mõju üle ning, kui võimalik, siduma maksed tulemustega. Hea on see, et me n.ö kihutame juba infoajastu kiirteel, ent me 
peame ka teadma, kuhu me tahame jõuda.” 

ELi audiitorid leidsid, et liikmesriikide rakenduskavad olid hea alus VKEdele e-kaubanduse valdkonnas toetuse andmiseks, 
kuid ei sobinud tulemuslikkuse mõõtmiseks. Programmide haldajad keskendusid nii valiku- kui järelevalveetapis pigem 
raha kasutamisele (väljunditele) kui tulemuste saavutamisele. Üldiselt viisid VKEd projekte ellu sujuvalt, kuid saavutatud 
tulemused ei olnud alati nähtavad. Seetõttu soovitavad audiitorid komisjonil: 

o tagada, et liikmesriikidelt saadaks rakenduskavade edenemise kohta järjepidevat ja usaldusväärset teavet, mitte 
ainult rahanduslikust vaid ka tulemuslikkuse seisukohast, pöörates erilist tähelepanu tulemusnäitajatele ja 
eesmärkidele; 

o nõuda, et liikmesriikide paika pandud valikukriteeriumid ja -menetlused tagaksid selliste projektide valimise, mis 
maksimeeriksid esitatud projektide lisandväärtust, st edendaksid e-kaubanduse kasutamist VKEdes ja aitaksid 
neil saavutada Euroopa digitaalse tegevuskava eesmärke; 

o nõuda programmide haldajailt liikmesriikides, et need looksid juhtimissüsteemid, mille abil saaks jälgida toetuse 
mõju VKEde äritegevuse edenemisele. 

Komisjon nõustub enamiku soovitustega, ent tunnistab, et e-kaubandusele tehtavate ERFi maksete sidumine 
tulemustega oleks keeruline. 
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Toimetajatele: 

E-kaubandus kaupade ost ja müük internetikeskkonnas. E-kaubanduse abil on võimalik kiirendada 
majanduskasvu, arendada edasi ühisturgu ja kiirendada Euroopa integratsiooni. See on väga oluline VKEde 
jaoks, kes on info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutuselevõtul tihti aeglased. Euroopa digitaalse 
tegevuskava abil edendab Euroopa Komisjon e-kaubanduse levikut. Väikeettevõtete IKT kasutuse 
parandamiseks eraldati ERFist ajavahemikus 2007–2013 kolm miljardit eurot. Praeguse seisuga on vaid 
ligikaudu 60 % sellest summast projektidele eraldatud. 

Euroopa digitaalne tegevuskava on majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade arvu suurendamiseks 
mõeldud Euroopa 2020. aasta strateegia üks seitsmest juhtalgatusest. See on muu hulgas suunatud 
piiriüleste internetitehingute lihtsustamisele. Tegevuskava 13 eesmärgist kolm on seotud e-kaubandusega 
ja üks keskendub konkreetselt VKEdele (aastaks 2015 peab 33 % VKEdest tegelema 
internetikaubandusega). Viimase digitaalse tegevuskava tulemustabel näitas internetimüüki ja -tellimist 
kasutavate VKEde osakaalu mõningast suurenemist (2009. aasta näitajad olid vastavalt 12 % ja 24 %, ning 
2013. aastal 14 % ja 26 %). 

Käesolevas eriaruandes (nr 20/2014) pealkirjaga „Kas VKEdele e-kaubanduse valdkonnas antud ERFi 
toetus on olnud mõjus?” uuritakse, kas liikmesriikide koostatud ja komisjoni heakskiidetud rakenduskavad 
olid hea lähtekoht VKEdele suunatud e-kaubanduse meetmete mõjusaks toetamiseks, kas 
korraldusasutused valisid ja jälgisid e-kaubanduse projekte nõuetekohaselt, ning kas ERFist kaasrahastatud 
e-kaubanduse projektid on edukalt ellu viidud ja kas nad on toetust saanud VKEdele mõõdetavat kasu 
toonud? 

Auditis keskenduti ERFist programmitöö perioodil 2007–2013 antud toetusele ja käsitleti järgneva nelja 
liikmesriigi viit rakenduskava (30 projekti): Kreeka („Digitaalne ühtlustumine ”), Itaalia („Piemonte” ja 
„Emilia-Romagna”), Poola („Innovaatiline majandus”) ja Ühendkuningriik („Šotimaa mägi- ja 
tasandikupiirkonnad”). Liikmesriikide valikul lähtuti nii sellest, et nende rakenduskavad sisaldasid e-
kaubanduse toetusmeetmeid, kui ka VKEdele IKT kasutuselevõtmiseks suunatud eelarveeraldiste ja 
kulukohustuste suurusest. Kokku moodustasid loetletud neljale riigile eraldatud summad 1,6 miljardit 
eurot ehk 51 % VKEdele IKT kasutuselevõtmiseks ettenähtud ERFi eelarvest. 

Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade 
või juhtimisega seotud teemade auditite leiud. 

Auditit tutvustav lühike filmilõik on vaadatav kontrollikoja YouTube'i kanalil @EUAuditorsECA 


