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Il-finanzjament mill-UE lin-negozji żgħar javvanza l-kummerċ elettroniku u issa 
jeħtieġ fokus akbar fuq il-prestazzjoni, jgħidu l-awdituri tal-UE 

Rapport ippubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) jsib li l-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali (FEŻR) lill-intrapriżi żgħar u medji (SME) fil-qasam tal-kummerċ elettroniku – il-bejgħ u x-xiri ta' 
merkanzija fuq l-internet – ikkontribwixxa għaż-żieda fid-disponibbiltà tas-servizzi tan-negozju online. 
Madankollu, nuqqasijiet fl-isturmenti ta' monitoraġġ tal-Kummissjoni Ewropea għamluha impossibbli li jiġi 
vvalutat il-punt sa fejn l-appoġġ taħt il-FEŻR ikkontribwixxa għall-kisba tal-għanijiet nazzjonali u dawk tal-UE fil-
qasam tat-teknoloġija tal-informatika (ICT) kif ukoll għall-pjanijiet tan-negozju proprji tal-SMEs. Barra minn hekk, 
proċeduri dgħajfa tal-għażla mill-Istati Membri jfissru li ħafna proġetti x'aktarx li ma kinux se jipprovdu valur għall-
flus. 

“In-negozju elettroniku xorta huwa negozju, u n-negozju jeħtieġ ippjanar, objettivi ċari u modi kif dawn jitkejlu,” 
ikkummenta Oskar Herics, il-Membru tal-QEA responsabbli mir-rapport. “ammont kbir wisq mill-proġetti li awditjajna 
ma kellhomx dawn l-elementi. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Istati Membri jimmonitorjaw l-impatt reali tal-għotjiet 
tagħhom fuq l-iżvilupp ta' negozji żgħar u, kull fejn possibbli, torbot il-pagamenti mar-riżultati. Huwa tajjeb li nkunu fuq is-
Super-Awtostrada tal-Informazzjoni, iżda rridu nkunu nafu fejn sejrin." 

L-awdituri tal-UE sabu li l-programmi operazzjonali (PO) tal-Istati Membri servew bħala bażi tajba għall-għoti ta' appoġġ 
lill-SMEs fil-qasam tal-kummerċ elettroniku iżda mhux għall-kejl tal-prestazzjoni. Il-maniġers tal-programmi ffokaw aktar 
fuq l-użu mill-flus (outputs) milli fuq il-kisba tar-riżultati kemm fl-istadju tal-għażla kif ukoll f'dak tal-monitoraġġ. B'mod 
kumplessiv, l-SMEs implimentaw il-proġetti mingħajr xkiel iżda r-riżultati miksuba mhux dejjem kienu evidenti. Għalhekk, l-
awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni: 

o tiżgura li tikseb informazzjoni konsistenti u affidabbli mill-Istati Membri dwar il-progress tal-PO, mhux biss 
f’termini finanzjarji iżda wkoll f’dawk ta’ prestazzjoni, b'enfasi partikolari fuq l-indikaturi u l-miri tar-riżultati; 

o tinsisti li l-kriterji u l-proċeduri tal-għażla stabbiliti mill-Istati Membri jiżguraw l-għażla ta’ proġetti li 
jimmassimizzaw il-valur miżjud fost l-applikanti f’termini ta' trawwim tal-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku fl-
SMEs u f'dawk tal-iħuq tal-miri stabbiliti mill-Aġenda Diġitali għall-Ewropa (DAE); 

o teħtieġ li l-maniġers tal-programmi fl-Istati Membri jistabbilixxu għodod ta’ ġestjoni għall-monitoraġġ tal-impatt 
tal-għotja fuq l-iżvilupp tan-negozju tal-SMEs appoġġati. 

Il-Kummissjoni taċċetta l-biċċa l-kbira mir-rakkomandazzjonijiet iżda tammetti li biex il-pagamenti taħt il-FEŻR għall-
kummerċ elettroniku jintrabtu mar-riżultati se jkun ta' sfida. 
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Noti lill-edituri 

Il-kummerċ elettroniku huwa x-xiri u l-bejgħ ta' merkanzija minn fuq l-internet. Dan jista' jagħti spinta lit-
tkabbir ekonomiku, jgħin fl-iżvilupp tas-suq uniku u jaċċellera l-integrazzjoni Ewropea. Huwa vitali għall-
SMEs, li spiss jieħdu ż-żmien biex jadottaw żviluppi fl-ICT.  Il-Kummissjoni Ewropea tħeġġeġ il-kummerċ 
elettroniku permezz tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa (DAE) tagħha. Bejn l-2007 u l-2013, ġew ibbaġitjati 
EUR 3 biljun ta' flus l-UE (mill-FEŻR) biex jgħinu lin-negozji żgħar jagħmlu użu aħjar mill-ICT. Sa issa, madwar 
60% biss minn dawk il-flus ġew allokati għall-proġetti. 

Id-DAE hija waħda mis-seba’ inizjattivi emblematiċi tal-istrateġija attwali ta' Ewropa 2020 li timmira t-
tkabbir u l-impjiegi. Fost affarijiet oħra, hija tiffoka fuq li tagħmel li t-tranżazzjonijiet online u transkonfinali 
ma jkunux ikkumplikati. Mit-13-il mira tagħha, 3 jikkonċernaw il-kummerċ elettroniku u waħda tiffoka 
speċifikament fuq l-SMEs, jiġifieri 33 % tal-SMEs iridu jagħmlu bejgħ u xiri online sal-2015. L-aħħar Tabella 
ta’ Valutazzjoni tal-Aġenda Diġitali wriet żieda bil-mod fl-għadd ta’ SMEs li jbigħu u li jixtru online: minn 
12 % u 24 % fl-2009 għal 14 % u 26 % fl-2013 rispettivament. 

Dan ir-Rapport Speċjali (Nru 20/2014) intitolat "L-appoġġ taħt il-FEŻR lill-SMEs fil-qasam tal-kummerċ 
elettroniku kien effettiv?" jeżamina jekk il-PO, żviluppati mill-Istati Membri u approvati mill-Kummissjoni, 
kinux bażi tajba għall-appoġġ effiċjenti ta' miżuri tal-kummerċ elettroniku għall-SMEs, jekk l-awtoritajiet 
maniġerjali għażlux u mmonitorjawx il-proġetti tal-kummerċ elettroniku b'mod xieraq, u jekk il-proġetti tal-
kummerċ elettroniku kofinanzjati mill-FEŻR kinux implimentati b'suċċess u pprovdewx benefiċċji li jistgħu 
jitkejlu lill-SMEs benefiċjarji. 

L-awditu ffoka fuq l-appoġġ ipprovdut mill-FEŻR matul il-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-13 u kopra 
5 PO (30 proġett) mill-4 Stati Membri li ġejjin: il-Greċja (“Konverġenza Diġitali"), l-Italja ("Il-Pjemonte") u 
("L-Emilja-Romanja"), il-Polonja ("Ekonomija Innovattiva") u r-Renju Unit ("Lowlands u Uplands tal-
Iskozja"). Dawn l-Istati Membri ntgħażlu peress li l-PO tagħhom kienu jinkludu miżuri tal-kummerċ 
elettroniku u abbażi tal-allokazzjoni tal-baġit għal u l-ammonti impenjati għall-użu mill-ICT min-naħa tal-
SMEs. Flimkien dawn l-erba' pajjiżi kienu jirrappreżentaw EUR 1,6 biljun (51 %) tal-baġit tal-FEŻR imwarrab 
għall-użu mill-ICT min-naħa tal-SMEs. 

Ir-rapporti speċjali tal-QEA huma ppubblikati matul is-sena kollha u jippreżentaw is-sejbiet ta’ awditi 
magħżula ta’ oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi tal-UE. 

Vidjo qasir dwar l-awditu huwa disponibbli fuq il-kanal YouTube tal-QEA: @EUauditorsECA. 

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

