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Persbericht 
Voor onmiddellijke publicatie 

Luxemburg, 7 januari 2015 

 
De EU-financiering voor kleine ondernemingen bevordert de e-handel en 
vereist nu meer prestatiegerichtheid, aldus EU-controleurs 

Uit een verslag dat de Europese Rekenkamer (ERK) vandaag publiceert, blijkt dat de steun uit het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) op het gebied van e-handel – het kopen en verkopen van goederen via internet – heeft 
bijgedragen tot verruiming van het aanbod van zakelijke diensten op internet. Door tekortkomingen 
in de monitoringinstrumenten van de Europese Commissie valt echter onmogelijk te beoordelen in 
hoeverre de EFRO-steun heeft geholpen om de nationale en EU-doelstellingen op het gebied van 
informatietechnologie (ICT) alsmede de eigen bedrijfsplannen van de kmo’s te verwezenlijken. 
Bovendien hebben gebrekkige selectieprocedures in de lidstaten ertoe geleid dat vele projecten 
waarschijnlijk niet kosteneffectief zijn. 

“E-handel is ook handel, en handel vereist planning, duidelijke doelstellingen en manieren om die te meten,” aldus de heer 
Oskar Herics, het voor het verslag verantwoordelijke ERK-lid. “Bij te veel van de door ons gecontroleerde projecten 
ontbraken die elementen. De Commissie moet ervoor zorgen dat de lidstaten de werkelijke impact van hun subsidies op de 
ontwikkeling van kleine ondernemingen monitoren en waar mogelijk de betalingen koppelen aan resultaten. Het is goed je 
op de informatiesnelweg te bevinden, als je maar weet waar het naartoe gaat.” 

De EU-controleurs stelden vast dat de operationele programma’s (OP’s) van de lidstaten een goede basis vormden voor de 
ondersteuning van kmo's op het gebied van e-handel, maar niet voor prestatiemeting. De programmabeheerders waren 
meer gericht op besteding van de middelen (output) dan op resultaten, zowel in de selectie- als in de toezichtfase. In het 
algemeen werden de projecten door de kmo’s vlot uitgevoerd, maar de bereikte resultaten waren niet altijd zichtbaar. 
Daarom bevelen de controleurs aan dat de Commissie: 

o ervoor zorgt dat zij van de lidstaten consistente en betrouwbare informatie ontvangt over de voortgang van de 
OP’s, niet alleen in financieel opzicht, maar ook qua prestaties, met bijzondere aandacht voor 
resultaatindicatoren en streefdoelen; 

o erop aandringt dat de selectiecriteria en -procedures die door de lidstaten zijn ingevoerd, garanderen dat 
projecten worden geselecteerd die een maximale toegevoegde waarde hebben voor de aanvragers in het 
bevorderen van de ontwikkeling van e-handel bij kmo's en het bereiken van de streefdoelen gesteld in de 
Digitale Agenda voor Europa (DAE); 

o vereist dat de programmabeheerders in de lidstaten beheersinstrumenten invoeren om de impact van de 
subsidie op de zakelijke ontwikkeling van de ondersteunde kmo’s te monitoren. 

De Commissie accepteert de meeste aanbevelingen, maar erkent dat koppeling van de EFRO-betalingen voor e-handel 
aan resultaten een uitdaging vormt. 
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Noot voor de redactie 

E-handel is het kopen en verkopen van goederen via internet. Dit kan de economische groei versnellen, de eengemaakte 
markt helpen ontwikkelen en de Europese integratie versnellen. Het is van cruciaal belang voor kmo’s, die vaak 
achterlopen bij het overnemen van ICT-ontwikkelingen. De Europese Commissie stimuleert e-handel door middel van haar 
Digitale Agenda voor Europa (DAE). Van 2007 tot 2013 was een bedrag van 3 miljard euro aan EU-middelen (uit het EFRO) 
uitgetrokken om kleine ondernemingen te helpen beter gebruik te maken van ICT. Van dat bedrag is tot dusver slechts 
ongeveer 60 % naar projecten gegaan. 

De DAE is een van de zeven vlaggenschipinitiatieven binnen de huidige strategie van Europa 2020, die gericht is op groei 
en banen. Deze is onder meer bedoeld om online en grensoverschrijdende transacties eenvoudiger te maken. Drie van de 
dertien doelstellingen hebben betrekking op e-handel en één ervan heeft specifiek betrekking op kmo’s, namelijk de 
doelstelling dat 33 % ervan tegen 2015 online koopt en verkoopt. Het laatste scorebord voor de Digitale Agenda toonde 
een trage stijging van het aantal kleine en middelgrote ondernemingen die online verkopen en kopen: van 12 %, 
respectievelijk 24 % in 2009 naar 14 %, respectievelijk 26 % in 2013. 

In dit speciaal verslag (nr. 20/2014) met de titel “Was de EFRO-steun aan kmo’s op het gebied van e‑handel 
doeltreffend?” wordt onderzocht of de OP's, ontwikkeld door de lidstaten en goedgekeurd door de Commissie, een goede 
basis vormden voor doelmatige ondersteuning van e-handelsmaatregelen voor kmo’s, of de beheersautoriteiten de 
projecten voor e-handel naar behoren hebben geselecteerd en gemonitord en of de door het EFRO gecofinancierde 
projecten voor e-handel met succes ten uitvoer werden gelegd en de begunstigde kmo’s meetbare voordelen hebben 
opgeleverd. 

De controle was gericht op de steun van het EFRO tijdens de programmeringsperiode 2007-2013 en betrof vijf OP’s (30 
projecten) van de volgende vier lidstaten: Griekenland (”digitale convergentie”), Italië ("Piemonte” en ”Emilia-Romagna”), 
Polen (“innovatieve economie”) en het Verenigd Koninkrijk (”Schotse hoog- en laaglanden”). Deze lidstaten werden 
geselecteerd omdat hun OP’s maatregelen inzake e-handel omvatten en op basis van de begrotingstoewijzing voor de 
verbreiding van ICT onder kmo's. Samen waren deze vier landen goed voor 1,6 miljard euro (51 %) van het EFRO-budget 
dat was uitgetrokken voor verbreiding van ICT onder kmo’s. 

De speciale verslagen van de ERK worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de bevindingen weer van 
geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s. 

Een korte video over deze controle is beschikbaar op de YouTube pagina van de ERK: @EUauditorsECA. 

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

