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EU:n tarkastajat: EU:n rahoitus pienyrityksille edistää verkkokauppaa ja sen 
yhteydessä on nyt painotettava enemmän tuloksellisuutta 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa erityiskertomuksessa todetaan, että Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) tuki pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) verkkokaupan (internetin avulla 
tapahtuvan tavaroiden oston ja myynnin) alalla on osaltaan lisännyt verkkokauppapalveluiden saatavuutta. 
Euroopan komission seurantavälineiden puutteellisuuden vuoksi oli kuitenkin mahdotonta arvioida, missä määrin 
EAKR:n tuella on edistetty tieto- ja viestintäteknologioita koskevien kansallisten ja EU:n strategioiden 
toteuttamista ja pk-yritysten liiketoimintasuunnitelmien toteutumista. Lisäksi jäsenvaltioissa ilmenneiden 
puutteellisten valintamenettelyiden seurauksena useiden hankkeiden kohdalla on epätodennäköistä, että rahalle 
saadaan vastinetta. 

”Verkkokauppakin on yritystoimintaa ja yritystoiminta vaatii suunnittelua, selkeitä tavoitteita ja tapoja, joilla tavoitteiden 
saavuttamista voidaan mitata,” toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Oskar Herics. ”Nämä 
osatekijät puuttuivat liian monesta tarkastamastamme hankkeesta. Komission olisi varmistettava, että jäsenvaltiot 
seuraavat pienyritysten kehittämiseen suuntaamiensa avustusten tosiasiallista vaikutusta ja sitovat mahdollisuuksien 
mukaan maksut tulosten saavuttamisen. On hyvä, että kuljemme tiedon kiitotiellä, mutta meidän on tiedettävä, minne 
olemme menossa.” 

EU:n tarkastajat havaitsivat, että jäsenvaltioiden toimenpideohjelmat muodostivat hyvän perustan pk-yritysten 
tukemiselle verkkokaupan alalla, mutta eivät tuloksellisuuden mittaamiselle. Ohjelmien hallinnoijat keskittyivät sekä 
valinta- että seurantavaiheessa enemmän varojen käyttöön (tuotoksiin) kuin tulosten saavuttamiseen. Yleisesti ottaen 
pk-yritykset toteuttivat hankkeet sujuvasti, mutta saavutetut tulokset eivät aina olleet havaittavissa. Tästä syystä 
tarkastajat suosittavat, että komissio 

o varmistaa, että se saa jäsenvaltioilta yhdenmukaiset ja luotettavat tiedot toimenpideohjelmien edistymisestä; 
taloudellisten tietojen lisäksi olisi toimitettava myös tuloksellisuutta koskevat tiedot, joissa ovat keskeisellä 
sijalla tulosindikaattorit ja tavoitteet 

o edellyttää, että jäsenvaltioiden soveltamat valintakriteerit ja menettelyt takaavat, että valituksi tulevat hankkeet, 
joiden tuottama lisäarvo on optimaalinen muihin hakijoihin verrattuna, kun asiaa tarkastellaan pk-yritysten 
verkkokaupan kehittämisen ja Euroopan digitaalistrategian tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta 

o vaatii jäsenvaltioissa toimivia ohjelmien hallinnoijia ottamaan käyttöön hallinnointivälineet, joilla seurataan tukea 
saavien pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen osoitetun avustuksen vaikutusta. 

Komissio hyväksyy suurimman osan suosituksista, mutta myöntää, että verkkokauppaa koskevien EAKR:n maksujen 
sitominen tuloksiin olisi haasteellista.  
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Toimittajille tiedoksi 

Verkkokaupalla tarkoitetaan internetin avulla tapahtuvaa tavaroiden ostoa ja myyntiä. Verkkokaupalla 
voidaan edistää taloudellista kasvua, tukea yhtenäismarkkinoiden kehittämistä ja nopeuttaa Euroopan 
yhdentymistä. Verkkokauppa on elintärkeää pk-yrityksille, jotka hyödyntävät yleensä hitaasti tieto- ja 
viestintäteknologioiden kehitystä. Euroopan komissio edistää verkkokauppaa Euroopan digitaalistrategian 
avulla. EU budjetoi ohjelmakaudella 2007–2013 (EAKR:n kautta) kolme miljardia euroa tieto- ja 
viestintäteknologioiden hyödyntämisen tukemiseen pk-yrityksissä. Määrästä ainoastaan noin 60 prosenttia 
on tähän mennessä suunnattu hankkeisiin. 

Euroopan digitaalistrategia on yksi nykyisen Eurooppa 2020 -strategian seitsemästä kasvua ja työllisyyttä 
edistävästä lippulaiva-aloitteesta. Strategia keskittyy muun muassa verkossa ja rajojen yli suoritettavien 
transaktioiden sujuvoittamiseen. Strategialla on 13 tavoitetta, joista kolme koskee verkkokauppaa ja yksi 
keskittyy nimenomaisesti pk-yrityksiin (”33 prosenttia pk-yrityksistä harjoittaa verkkomyyntiä ja -ostoja 
vuoteen 2015 mennessä”). Viimeisimmässä digitaalistrategian tulostaulussa näkyi verkkomyyntiä ja -ostoja 
harjoittavien pk-yritysten määrän hidas kasvu: verkkomyynnin osalta osuus kasvoi 12 prosentista 
14 prosenttiin ja verkko-ostojen osalta 24 prosentista 26 prosenttiin vuosina 2009–2013. 

Erityiskertomuksen (nro 20/2014) otsikkona on ”Onko EAKR:n tuki pk-yrityksille ollut vaikuttavaa 
verkkokaupan alalla?” Kertomuksessa arvioidaan, muodostivatko jäsenvaltioiden kehittämät ja komission 
hyväksymät toimenpideohjelmat hyvän perustan pk-yrityksiä koskevien verkkokauppatoimenpiteiden 
tehokkaalle tukemiselle. Lisäksi siinä tutkitaan, ovatko hallintoviranomaiset valinneet 
verkkokauppahankkeet asianmukaisesti ja oliko hankkeiden seuranta kunnollista. Kertomuksessa 
arvioidaan niin ikään, onko EAKR:n osarahoittamat verkkokauppahankkeet toteutettu onnistuneesti, ja 
onko niistä ollut mitattavissa olevaa hyötyä edunsaajina oleville pk-yrityksille. 

Tarkastus keskittyi EAKR:n ohjelmakaudella 2007–2013 antamaan tukeen. Tarkastus kattoi viisi 
toimenpideohjelmaa (30 hanketta), jotka toteutettiin seuraavissa neljässä jäsenvaltiossa: Kreikka (”Digital 
Convergence” – digitaalinen konvergenssi), Italia (”Piemonte” ja ”Emilia-Romagna”), Puola (”Innovative 
Economy” – innovatiivinen talous) ja Yhdistynyt kuningaskunta (”Lowlands and Uplands of Scotland” – 
Skotlannin ala- ja ylämaat). Kyseiset jäsenvaltiot valittiin tarkastukseen, koska niiden toimenpideohjelmat 
sisälsivät verkkokauppaa koskevia toimenpiteitä. Lisäksi valinnan perusteena olivat budjetti ja määrät, 
jotka oli osoitettu ja sidottu tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen pk-yrityksissä. Näiden neljän 
maan osuus oli yhteensä 1,6 miljardia euroa (51 prosenttia) EAKR:n budjetista, joka oli tarkoitettu tieto- ja 
viestintäteknologian hyödyntämiseen pk-yrityksissä. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n 
talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten havainnot. 

Tarkastuksesta on lyhyt esittelyvideo tilintarkastustuomioistuimen YouTube-kanavalla: @EUauditorsECA. 

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

