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Sporočilo za tisk 
Za takojšnjo objavo 

Luxembourg, 7. januarja 2015 

 
Financiranje EU za mala podjetja spodbuja e-trgovanje, zdaj pa se je treba po 
mnenju revizorjev EU bolj osredotočiti na smotrnost 

V danes objavljenem poročilu je Evropsko računsko sodišče ugotovilo, da je podpora Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR), namenjena malim in srednje velikim podjetjem na področju e-trgovanja (tj. kupovanje in 
prodaja blaga po spletu) prispevala k povečanju razpoložljivosti spletnih poslovnih storitev. Toda zaradi 
pomanjkljivosti pri instrumentih za spremljanje, ki ga izvaja Evropska komisija, je bilo nemogoče oceniti, v 
kakšnem obsegu je prispevala k uresničevanju nacionalnih ciljev in ciljev EU za informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter izpolnjevanju poslovnih načrtov malih in srednje velikih podjetij. Poleg tega zaradi šibkih izbirnih 
postopkov v državah članicah za mnogo projektov ni verjetno, da bodo zagotovili stroškovno učinkovitost. 

„Tudi e-poslovanje je poslovanje in tudi podjetja, ki se ukvarjajo z e-poslovanjem, potrebujejo načrtovanje in jasne cilje, 
katerih doseganje je mogoče meriti,” je povedal Oskar Herics, član Sodišča, odgovoren za poročilo. Dodal je: „Preveč 
revidiranih projektov ni imelo teh elementov. Komisija bi morala zagotoviti, da države članice spremljajo dejanski vpliv, ki 
ga imajo nepovratna sredstva na razvoj malih podjetij, in, kadar je mogoče, plačila povežejo z rezultati. Lepo se je voziti po 
informacijski avtocesti, vendar moramo vedeti, kam se peljemo.” 

Revizorji EU so ugotovili, da so bili operativni programi v državah članicah dobra podlaga za zagotavljanje podpore malim 
in srednje velikim podjetjem na področju e-trgovanja, ne pa tudi za merjenje smotrnosti. Upravljavci programov so se v 
fazi izbora in spremljanja bolj kot na doseganje rezultatov osredotočali na porabo denarja (izložke). Na splošno so mala in 
srednje velika podjetja projekte izvajala nemoteno, vendar doseženi rezultati niso bili vedno očitni. Revizorji so zato 
priporočili, naj Komisija: 

o zagotovi, da bo od držav članic dobila dosledne in zanesljive informacije o napredku operativnih programov, tako 
s finančnega vidika kot tudi z vidika smotrnosti, in to s posebnim poudarkom na kazalnikih rezultatov in ciljih za 
rezultate; 

o vztraja, da bodo z izbirnimi merili in postopki držav članic izbrani projekti, ki med prosilci kar najbolj povečujejo 
dodano vrednost v zvezi s spodbujanjem razvoja e-trgovanja v malih in srednje velikih podjetjih ter doseganjem 
ciljev Evropske digitalne agende; 

o od upravljavcev programov v državah članicah zahteva, da vzpostavijo upravljavska orodja za spremljanje vpliva 
nepovratnih sredstev na poslovni razvoj podpiranih malih in srednje velikih podjetij. 

Komisija je sprejela večino priporočil, vendar priznava, da bo povezovanje plačil ESRR za e-trgovanje z rezultati pomenilo 
izziv. 
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Opombe za urednike: 

E-trgovanje je prodaja ali kupovanje blaga po spletu, ki lahko pospeši gospodarsko rast, prispeva k razvoju 
enotnega trga in pospeši evropsko povezovanje. To je bistveno za mala in srednje velika podjetja, ki 
pogosto počasi sprejemajo novosti na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Evropska 
komisija spodbuja e-trgovanje s svojo pobudo Evropska digitalna agenda. Med letoma 2007 in 2013 je bilo 
3 milijarde EUR evropskih sredstev (iz ERSS) namenjenih pomoči malim podjetjem, da bi bolje izkoristila 
informacijske in komunikacijske tehnologije. Doslej je bilo projektom dodeljenih le 60 % teh sredstev. 

Evropska digitalna agenda je ena od sedmih vodilnih pobud sedanje strategije Evropa 2020, namenjene 
rasti in zaposlovanju. Med drugim je osredotočena na poenostavljanje spletnih in čezmejnih transakcij. 
Trije od njenih 13 ciljev so povezani z e-trgovanjem, eden pa je osredotočen posebej na mala in srednje 
velika podjetja, in sicer, da bi do leta 2015 33 % malih in srednje velikih podjetij prodajalo in kupovalo po 
spletu. Zadnji kazalnik napredka digitalne agende je pokazal, da se število malih in srednje velikih podjetij, 
ki prodajajo in kupujejo po spletu, počasi povečuje. Prodaja se je povečala z 12 % leta 2009 na 14 % leta 
2013, kupovanje pa se je v istem obdobju povečalo s 24 % na 26 %. 

V Posebnem poročilu št. 20/2014 z naslovom Ali je bila podpora Evropskega sklada za regionalni razvoj 
malim in srednje velikim podjetjem na področju e-trgovanja uspešna? je preučeno, ali so bili operativni 
programi, ki so jih razvile države članice in jih je odobrila Komisija, dobra podlaga za učinkovito podporo 
ukrepom za e-trgovanje za mala in srednje velika podjetja, ali so organi upravljanja ustrezno izbrali in 
spremljali projekte e-trgovanja ter ali so se projekti e-trgovanja, ki jih je sofinanciral ERSS, uspešno izvajali 
in ali so upravičenim malim in srednje velikih podjetjem zagotovili merljive koristi. 

Revizija je bila osredotočena na podporo, ki jo je v obdobju 2007–2013 zagotavljal ESRR, zajemala pa je pet 
operativnih programov (30 projektov) v štirih državah članicah: Grčija („Digitalna konvergenca”), Italija 
(„Piemont”in „Emilija-Romanja”), Poljska („Inovativno gospodarstvo”) in Združeno kraljestvo („Škotsko 
nižavje in višavje”). Te države članice so bile izbrane, ker so njihovi operativni programi vključevali ukrepe 
za e-trgovanje, izbrane pa so bile tudi na podlagi dodeljenih proračunskih sredstev in zneskov, namenjenih 
uporabi IKT v malih in srednje velikih podjetjih. Te štiri države so skupaj prejele 1,6 milijarde EUR (51 %) 
sredstev iz proračuna ESRR, namenjenega za uporabo IKT v malih in srednje velikih podjetjih. 

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja posebna poročila, v katerih so predstavljene ugotovitve 
izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU.  

Kratka videopredstavitev revizije je na voljo na kanalu YouTube Sodišča: @EUauditorsECA. 

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

