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EU:s stöd till småföretag främjar e-handeln och behöver nu bli mer 
resultatinriktat, säger EU:s revisorer 

I en rapport som offentliggörs idag konstaterar Europeiska revisionsrätten att stödet från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) till små och medelstora företag på e-handelsområdet – köp och försäljning av varor via 
internet – har bidragit till att öka tillgången till företagstjänster online. Brister i kommissionens 
övervakningsinstrument gjorde det dock omöjligt att bedöma i vilken utsträckning Erufstödet har bidragit till 
förverkligandet av nationella mål och EU-mål när det gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT) och till 
de små och medelstora företagens egna affärsplaner. Bristfälliga urvalsförfaranden i medlemsstaterna resulterar 
dessutom i att många projekt troligen inte ger valuta för pengarna. 

”E-handel är fortfarande handel, och handel kräver planering och tydliga mål och verktyg för att mäta måluppfyllelsen”, 
sade Oskar Herics, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”I alltför många av de projekt som vi 
granskade saknades detta”. Kommissionen bör försäkra sig om att medlemsstaterna övervakar bidragens verkliga effekt 
på småföretagens utveckling och om möjligt koppla betalningarna till resultat. Det är bra att vi befinner oss på den 
elektroniska motorvägen, men vi måste också veta vart vi är på väg.” 

EU:s revisorer konstaterade att medlemsstaternas operativa program utgjorde en god grund för stödet till små och 
medelstora företag när det gäller e-handel men inte för resultatmätning. De som förvaltade programmen var mer 
inriktade på att använda pengarna (output) än på att uppnå resultat under både urvals- och övervakningsetapperna. 
Generellt genomförde de små och medelstora företagen projekten friktionsfritt men de lyckades inte alltid visa vilka 
resultat som uppnåtts. Revisorerna rekommenderar därför kommissionen att  

o försäkra sig om att den får enhetliga och tillförlitliga uppgifter från medlemsstaterna om hur de operativa 
programmen fortskrider, inte bara finansiella uppgifter utan också uppgifter om resultat med särskild tonvikt på 
resultatindikatorer och mål, 

o insistera på att medlemsstaternas urvalskriterier och urvalsförfaranden ska garantera ett urval av projekt som 
maximerar mervärdet för de sökande när det gäller att främja e-handelns utveckling bland små och medelstora 
företag och uppnå målen för den digitala agendan för Europa, 

o kräva att de som förvaltar programmen i medlemsstaterna inför förvaltningsverktyg för att övervaka stödets 
effekter på utvecklingen av de små och medelstora företag som får stöd. 

Kommissionen accepterar de flesta av rekommendationerna, men medger att det blir en utmaning att koppla 
Erufbetalningarna inom e-handel till resultat. 
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Meddelande till redaktörerna 

E-handel är köp och försäljning av varor via internet. Den kan stimulera den ekonomiska tillväxten, bidra till 
utvecklingen av den inre marknaden och påskynda den europeiska integrationen. E-handeln är avgörande 
för små och medelstora företag som ofta är långsamma med att utnyttja IKT-utvecklingen. Europeiska 
kommissionen främjar e-handeln genom den digitala agendan för Europa. Tre miljarder euro i EU-anslag 
avsattes mellan 2007 och 2013 (från Eruf) till att hjälpa små företag att använda IKT bättre. Hittills har 
endast cirka 60 % av pengarna avsatts för projekt. 

Den digitala agendan för Europa är ett av de sju huvudinitiativen i Europa 2020-strategin för tillväxt och 
sysselsättning. Den är inriktad på bland annat förenkling av transaktioner online och över gränser. Tre av 
de 13 målen rör e-handel och ett är särskilt inriktat på små och medelstora företag, dvs. att 33 % av de små 
och medelstora företagen senast 2015 bör köpa och sälja online. Den senaste resultattavlan för den 
digitala agendan visade på en långsam ökning av antalet små och medelstora företag som köper och säljer 
online: från 12 respektive 24 % 2009 till 14 respektive 26 % 2013.  

I särskild rapport nr 20/2014 Har Eruf-stödet till små och medelstora företag när det gäller e-handel varit 
ändamålsenligt? undersöker revisionsrätten om de operativa program som utarbetades av 
medlemsstaterna och godkändes av kommissionen utgjorde en god grund för ett effektivt stöd till e-
handelsåtgärder för små och medelstora företag, om förvaltningsmyndigheterna valde ut och övervakade 
e-handelsprojekten ordentligt och om de e-handelsprojekt som medfinansierats av Eruf genomfördes 
framgångsrikt och var till mätbar nytta för de små och medelstora företag som fått stöd. 

Revisionen inriktades på stöd från Eruf under programperioden 2007–2013 och omfattade fem operativa 
program (30 projekt) från följande fyra medlemsstater: Grekland (Digital konvergens), Italien (Piemonte 
och Emilia-Romagna), Polen (Innovativ ekonomi) och Förenade kungariket (Lowlands och Uplands i 
Skottland). Medlemsstaterna valdes ut för att deras operativa program innehöll e-handelsåtgärder och på 
grundval av anslaget till små och medelstora företags utnyttjande av IKT och de belopp för vilka åtaganden 
hade ingåtts 

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet 
av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU. 

En kort video om revisionen finns på revisionsrättens YouTube-kanal: @EUauditorsECA. 

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

