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Mažoms įmonėms skiriamomis ES lėšomis spartinamas e. prekybos vystymas, 
tačiau šiuo metu būtina daugiau dėmesio skirti veiksmingumui, – teigia ES 
auditoriai 

Šiandien Europos Audito Rūmų paskelbtoje ataskaitoje pažymima, kad e. prekybos srityje (perkant ir parduodant 
prekes internetu) mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) teikiama Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
parama prisidėjo prie internetu teikiamų verslo paslaugų prieinamumo. Tačiau dėl Europos Komisijos stebėjimo 
priemonių trūkumų buvo neįmanoma įvertinti, kokiu mastu ERPF parama prisidėjo prie nacionalinių ir ES 
informacinių technologijų (IRT) tikslų pasiekimo ir MVĮ verslo planų įgyvendinimo. Be to, dėl nepatikimų valstybių 
narių atrankos procedūrų mažai tikėtina, jog įgyvendinus daugelį projektų bus gauta ekonominė nauda. 

„E. verslas vis tik yra verslas, o plėtojant verslą yra būtina rengti planus, nustatyti aiškius tikslus ir jų vertinimo metodus“, – 
pastebėjo už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Oskar Herics. „Pernelyg daug mūsų audituotų projektų 
neturėjo šių elementų. Komisija turėtų užtikrinti, kad valstybės narės stebėtų faktinį jų dotacijų poveikį mažų įmonių 
vystymui ir, jei įmanoma, susieti mokėjimus su rezultatais. Gerai, kad važiuojame informacijos greitkeliu, tačiau turime 
žinoti, kur jis veda“. 

ES auditoriai nustatė, kad valstybių narių veiksmų programos (VP) sudarė tinkamą paramos MVĮ e. prekybos srityje 
teikimo, bet ne veiklos rezultatų vertinimo pagrindą. Programų vadovai tiek atrankos, tiek stebėjimo etapais daugiau 
dėmesio skyrė lėšų panaudojimui (išdirbiams), o ne rezultatų pasiekimui. Apskritai MVĮ projektus vykdė sklandžiai, tačiau 
ne visada buvo akivaizdu, jog rezultatai yra pasiekti. Todėl ES auditoriai rekomenduoja Komisijai: 

o užtikrinti, kad iš valstybių narių ji gautų nuoseklią ir patikimą informaciją apie vykdant veiksmų programas 
padarytą pažangą ne tik finansinių, bet ir veiklos rezultatų atžvilgiu, ypač didelį dėmesį skiriant rezultatų 
rodikliams ir tikslams; 

o primygtinai reikalauti, kad valstybių narių įdiegti atrankos kriterijai ir procedūros užtikrintų, jog iš visų pateiktų 
projektų būtų atrenkami tie projektai, kurie sukuria kiek įmanoma didesnę pridėtinę vertę, susijusią su 
e. prekybos plėtojimo MVĮ skatinimu ir Europos skaitmeninės darbotvarkės (ESD) tikslų pasiekimu; 

o reikalauti, kad valstybių narių programų vadovai įdiegtų valdymo priemones, skirtas stebėti, koks yra subsidijos 
poveikis remiamų MVĮ verslo vystymui. 

Komisija pritaria daugeliui rekomendacijų, tačiau pripažįsta, kad e. prekybai skirtų ERPF mokėjimų susiejimas su 
rezultatais būtų sudėtinga užduotis. 

http://www.eca.europa.eu/�


LT 

 
 
 

 

2 

Pastabos leidėjams 

E. prekyba – tai prekių pirkimas ir pardavimas internetu. Ji gali skatinti ekonomikos vystymąsi, padėti 
plėtoti bendrąją rinką ir paspartinti Europos integraciją. Ji nepaprastai svarbi MVĮ, kurios dažnai neskuba 
patvirtinti IRT naujovių. Europos Komisija skatina e. prekybą vykdant jos parengtą Europos skaitmeninę 
darbotvarkę (ESD). 2007–2013 m. (iš ERPF biudžeto) buvo numatyta skirti 3 milijardus eurų ES lėšų siekiant 
padėti mažoms įmonėms geriau naudotis IRT. Projektams iki šiol buvo skirta tik apie 60 % šių lėšų. 

ESD – tai viena iš septynių dabartinės strategijos „Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų, kuria siekiama 
prisidėti prie augimo ir darbo vietų kūrimo. Ją taikant daugiausiai dėmesio, be kitų dalykų, skiriama 
interneto ir tarpvalstybinių operacijų paprastinimui. Trys iš 13 jos tikslų susiję su e. prekyba, o vienas 
tikslas yra konkrečiai susijęs su MVĮ, t. y. siekiama, kad iki 2015 m. 33 % MVĮ vykdytų pardavimus ir 
pirkimus internetu. Išnagrinėjus paskutinės skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinę paaiškėjo, kad 
pardavimus ir pirkimus internetu vykdančių MVĮ skaičius didėjo lėtai: atitinkamai nuo 12 % ir 24 % 2009 m. 
iki 14 % ir 26 % 2013 m. 

Šioje specialiojoje ataskaitoje (20/2014), pavadintoje „Ar e. prekybos srityje MVĮ teikta ERPF parama 
buvo veiksminga?“ nagrinėjama, ar valstybių narių parengtos ir Komisijos patvirtintos VP pasitarnavo 
tinkamu efektyvaus MVĮ skirtų e. prekybos priemonių rėmimo pagrindu, ar vadovaujančiosios institucijos 
tinkamai atrinko ir stebėjo e. prekybos projektus ir ar pagal ERPF bendrai finansuoti e. prekybos 
projektai buvo sėkmingai įgyvendinti ir suteikė apčiuopiamos naudos paramą gaunančioms MVĮ. 

Audito metu daugiausia dėmesio buvo skirta iš ERPF 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu teiktai 
paramai; jo metu buvo nagrinėjamos penkios veiksmų programos (30 projektų) šiose keturiose valstybėse 
narėse: Graikijoje („Skaitmeninė konvergencija“), Italijoje („Pjemontas“ ir „Emilija-Romanija“), Lenkijoje 
(„Novatoriška ekonomika“) ir Jungtinėje Karalystėje („Žemutinė ir Aukštutinė Škotija“). Šios valstybės narės 
buvo atrinktos dėl to, kad į jų VP buvo įtrauktos e. prekybos priemonės; jos taip pat buvo atrinktos 
remiantis MVĮ naudojimuisi IRT skirtais biudžeto asignavimais ir šiam tikslui įsipareigotomis sumokėti 
sumomis. Visoms šioms keturioms šalims iš ERPF biudžeto, skirto MVĮ naudotis IRT, teko 1,6 milijardo eurų 
(51 %) lėšų. 

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų 
auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, nustatytus faktus. 

Trumpą šio audito vaizdo įrašą galima pamatyti Europos Audito Rūmų YouTube paskyroje: 
@EUAuditorsECA. 

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

