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“ES finansējums mazajiem uzņēmumiem veicina e-komerciju, un tagad 
vairāk jāpievēršas tā rezultātiem,” secina ES revidenti 

Šodien publicētajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā secināts, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) e-komercijas jomā, proti, preču pirkšanā un 
pārdošanā internetā, ir sekmējis tiešsaistes uzņēmējdarbības pakalpojumu lielāku pieejamību. Tomēr 
nepilnības Eiropas Komisijas uzraudzības instrumentos neļāva novērtēt, kādā mērā ERAF atbalsts ir palīdzējis 
sasniegt dalībvalstu un ES informācijas tehnoloģijas (IKT) mērķus un īstenot MVU biznesa plānus. Turklāt tas, 
ka dalībvalstu atlases procedūras bija vājas, nozīmē, ka daudzi projekti, visticamāk, nesniegs ieguldītajiem 
līdzekļiem atbilstošu vērtību. 

“E-darījumi arī ir darījumi, un tiem vajadzīga plānošana, skaidri mērķi un iespēja izmērīt to izpildi,” komentēja par 
ziņojumu atbildīgais Palātas loceklis Oskars Heriks [Oskar Herics]. “Pārāk daudzos mūsu revidētajos projektos šo 
elementu nebija. Komisijai ir jānodrošina, lai dalībvalstis uzraudzītu mazo uzņēmumu attīstībai piešķirto dotāciju 
faktisko ietekmi un, cik vien tas iespējams, sasaistītu maksājumus ar rezultātiem. Ir labi atrasties uz informācijas 
ātrgaitas maģistrāles, bet mums ir jāzina, kurp dodamies.” 

ES revidenti konstatēja, ka dalībvalstu darbības programmas bija labs pamats tam, lai atbalstītu MVU e-
komercijas jomā, bet ne darbības rezultātu mērīšanai. Gan atlases, gan uzraudzības posmā programmu vadītāji 
vairāk koncentrējās uz naudas izlietošanu (tiešajiem rezultātiem) nekā uz koprezultāta sasniegšanu. Kopumā mazie un 
vidējie uzņēmumi projektus īstenoja raiti, bet sasniegtie rezultāti ne vienmēr bija uzskatāmi. Palāta tāpēc ir 
formulējusi turpmāk izklāstītos ieteikumus Komisijai: 

o jānodrošina, lai tā iegūtu saskanīgu un ticamu informāciju no dalībvalstīm par darbības programmu gaitu 
ne tikai finansiālā, bet arī darbības rezultātu aspektā, īpaši akcentējot rezultātu rādītājus un mērķus, 

o jāpanāk, lai dalībvalstu ieviestie atlases kritēriji un procedūras nodrošinātu tādu atlasi, kas maksimāli 
palielina pieteicēju iesniegto projektu pievienoto vērtību tādā nozīmē, ka tie veicina e-komercijas attīstību 
mazajos un vidējos uzņēmumos un sasniedz iniciatīvas “Digitālā programma Eiropai” (DPE) mērķus, 

o jāprasa, lai programmu vadītāji dalībvalstīs ievieš uzraudzības rīkus, kas ļauj uzraudzīt dotācijas ietekmi uz 
atbalstīto MVU uzņēmējdarbības attīstību. 

Komisija atbalsta lielāko daļu ieteikumu, bet atzīst, ka sasaistīt e-komercijai paredzētos ERAF maksājumus ar 
rezultātiem būtu grūti. 
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Piezīmes izdevējiem 

E-komercija ir preču pirkšana un pārdošana internetā. Tā var sekmēt ekonomisko izaugsmi, veicināt 
vienotā tirgus attīstību un paātrināt Eiropas integrāciju. Tas ir ļoti svarīgi mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kuri bieži vien pārāk lēni ievieš IKT sasniegumus. Eiropas Komisija sekmē e-komerciju ar 
iniciatīvu “Digitālā programma Eiropai” (DPE). No 2007. līdz 2013. gadam no ES līdzekļiem (ERAF) 
budžetā tika paredzēti trīs miljardi EUR, lai palīdzētu mazajiem uzņēmumiem labāk izmantot IKT. Līdz 
šim no šīs summas projektiem ir piešķirti tikai aptuveni 60 %. 

DPE ir viena no septiņām pamatiniciatīvām pašreizējā stratēģijā “Eiropa 2020”, kuras mērķi ir izaugsme 
un darbavietu radīšana. Tā cita starpā koncentrējas uz tiešsaistes un pārrobežu darījumu 
vienkāršošanu. Trīs no tās 13 mērķiem attiecas uz e-komerciju, bet viens tieši pievēršas MVU, t. i., 
jāpanāk, lai līdz 2015. gadam 33 % no MVU veiktu tiešsaistes pārdošanu un pirkšanu. Nesenākajā 
digitālās programmas progresa ziņojumā parādīts, ka lēnām palielinās to MVU skaits, kuri veic 
pārdošanu un pirkšanu tiešsaistē: attiecīgi no 12 % un 24 % 2009. gadā līdz 14 % un 26 % 2013. gadā. 

Šajā Īpašajā ziņojumā Nr. 20/2014 “Vai ERAF atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem e-komercijas 
jomā ir bijis efektīvs” vērtēja, vai darbības programmas, ko dalībvalstis izstrādāja un Komisija 
apstiprināja, bija labs pamats tam, lai efektīvi atbalstītu MVU adresētos e-komercijas pasākumus, vai 
vadošās iestādes pienācīgi atlasīja un uzraudzīja e-komercijas projektus un vai ERAF līdzfinansētie e-
komercijas projekti ir sekmīgi īstenoti un vai tie sniedz izmērāmus ieguvumus saņēmējiem MVU. 

Revīzijas uzmanība bija vērsta uz atbalstu, ko no ERAF sniedza 2007.–2013. gada plānošanas periodā un 
kas aptvēra piecas darbības programmas (30 projektus) turpmāk uzskaitītajās četrās dalībvalstīs: 
Grieķijā (“Digitālā konverģence”), Itālijā (“Pjemonta” un “Emīlija–Romanja”), Polijā (“Inovatīva 
ekonomika”) un Apvienotajā Karalistē (“Skotijas zemienes un augstienes”). Šīs dalībvalstis atlasīja 
tāpēc, ka to darbības programmās bija iekļauti e-komercijas pasākumi, un pamatojoties uz budžeta 
piešķīrumiem IKT izmantošanai mazajos un vidējos uzņēmumos, kā arī uz summām, par kurām 
MVU bija uzņēmuši saistības IKT izmantošanai. Kopā šīm četrām valstīm bija piešķirti 1,6 miljardi EUR 
(51 %) no ERAF budžeta, kas bija paredzēts IKT izmantošanai MVU. 

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES 
budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti. 

Īss videomateriāls par šo revīziju ir pieejams ERP YouTube kanālā adresē: @EUauditorsECA. 

 

 

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

