
 

Šajā preses relīzē aprakstīti galvenie punkti, kas iekļauti Eiropas Revīzijas palātas ieskatā gaidāmajā revīzijā. Ieskata pilns teksts ir 
pieejams angļu valodā Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

 

LV 

Preses relīze 
Luksemburgā, 2019. gada 29. augustā 

Revidenti vērtē ES atbalstu iniciatīvai 
“Rūpniecība 4.0” un digitālajai inovācijai 
Eiropā 

Eiropas Revīzijas palāta pašlaik revidē ES atbalstu un finansējumu rūpniecības digitalizācijai un 
digitālās inovācijas veicināšanai Eiropā. Revidenti pārbaudīs, vai Eiropas Komisija efektīvi 
atbalsta dalībvalstis saistībā ar to rūpniecības digitalizāciju un vai tā palīdz jaunuzņēmumiem 
un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) to digitalizācijas centienos. 

“Lai saglabātu konkurētspēju, ES ir jāatbalsta pašlaik notiekošā rūpniecības nozaru digitālā 
pārveide. Eiropas rūpniecības digitalizācija ir galvenā iniciatīva šajā kontekstā, un ar šo revīziju 
mēs vēlamies pārbaudīt tās līdzšinējo efektivitāti,” teica Eiropas Revīzijas palāta locekle 
Iliana Ivanova, kas vada šo revīziju. “Galvenie sasniegumi iniciatīvas “Rūpniecība 4.0” īstenošanā 
ir jāpanāk līdz 2025. gadam. Uzņēmumiem visā Eiropas Savienībā, īpaši MVU, ir jābūt gataviem 
pielāgot to tradicionālās darba metodes jaunajai digitālajai tehnoloģijai.” 

Šodien revidenti ir publicējuši ieskatu gaidāmajā revīzijā par Eiropas rūpniecības digitalizāciju. 
Šajā dokumentā ir sniegta informācija par revīzijas uzdevumu, ar kuru revidenti pašlaik strādā. 
Dokuments ir iecerēts kā informācijas avots personām, kuras interesējas par revidējamo politikas 
virzienu vai programmām.  

“Rūpniecība 4.0” izmanto digitālo tehnoloģiju, lai reāllaikā saistītu cilvēkus, lietas un procesus. Šis 
process radikāli maina ražošanu un veidu, kā notiek uzņēmējdarbība, un lielāks ātrums un 
efektivitāte palielina pievienoto vērtību. Lai neatpaliktu, uzņēmumiem visā pasaulē vajadzēs 
pārveidoties, un tas prasa ievērojamus ieguldījumus. 
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Eiropas Savienībā digitālā attīstība reģionos un nozarēs ir ļoti atšķirīga – datorprogrammu nozarē 
tā ir vairāk nekā 63 %, bet būvniecībā – 4 %. MVU veido 99 % no visas uzņēmējdarbības, bet 
mazāk nekā piektdaļa ir digitalizēta augstā līmenī. Šiem uzņēmumiem ir jāpalīdz digitalizēt darba 
procesus, jo bieži vien tiem trūkst resursu, kas vajadzīgi, lai saviem spēkiem pārvarētu digitālās 
pārejas izaicinājumu. 

Pēdējos gados Komisija un dalībvalstis ir sākušas īstenot vairākas iniciatīvas, kuru mērķis ir 
izveidot digitālo vienoto tirgu un digitalizēt Eiropas rūpniecību ar pasākumiem datu ekonomikas, 
lietu interneta un mākoņdatošanas jomā.  

2016. gadā Komisija sāka Eiropas rūpniecības digitalizācijas iniciatīvu, kas rosināja veidot digitālās 
inovācijas centrus. Šie “viedie” centri palīdz uzņēmumiem (īpaši MVU un jaunuzņēmumiem) ar 
jaunāko zinātību un tehnoloģiju, kas vajadzīga to digitālai pārveidei. Tie arī sazinās ar investoriem, 
kas iegulda līdzekļus digitālās pārmaiņās, un rūpējas, lai digitālo inovāciju piegādātāji atrastu 
potenciālos lietotājus. 

Iniciatīvas finansējums ir 11,5 miljardi EUR, un to sniedz no ES pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” un Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Komisija lēš, ka līdz 2020. gadam tas 
veicinās privātos ieguldījumus gandrīz 40 miljardu EUR apmērā, un plāno turpināt digitālās 
inovācijas finansēšanu 2021.–2027. gada periodā. 

Revidenti pārbaudīs, kā Komisijas atbalsts dalībvalstīm ir palīdzējis izstrādāt, īstenot un uzraudzīt 
to digitalizācijas stratēģijas, un vērtēs atbalsta līmeni digitālās inovācijas centriem visā Eiropā. Viņi 
arī pētīs, vai Komisija palīdz veidot tiesisko vidi, kas piemērota digitālajam laikmetam un 
savienojamībai. 

Piezīmes izdevējiem 

Revidenti analizēs vairākus projektus un, iespējams, uz vietas apmeklēs atsevišķas valstis (Vāciju, 
Ungāriju, Poliju un Portugāli). Revīzijas ziņojumu plānots publicēt 2020. gadā.  

ERP ir jau iepriekš publicējusi revīzijas ziņojumus par vairākiem saistītiem tematiem, tostarp par 
ES atbalstu biznesa inkubatoriem, e-komercijai, platjoslas internetam un kiberdrošībai.  

Saistībā ar šo ieskatu gaidāmajā revīzijā preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar 

Damijan Fišer – E-pasts: damijan.fiser@eca.europa.eu 
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