
Šajā preses relīzē aprakstīti galvenie punkti, kas iekļauti Eiropas Revīzijas palātas ieskatā gaidāmajā revīzijā. Ieskata pilns teksts angļu 
valodā ir pieejams 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, 2020. gada 25. augustā 

Revidenti pārbauda, vai 
ES veicina 
MVU internacionalizāciju 
MVU ir vitāli svarīgi ES ekonomikai. Tādējādi atbalsts to attīstībai gan vienotajā tirgū, gan 
ārpus ES ir būtisks Savienības vispārējās konkurētspējas stratēģijas elements. Eiropas Revīzijas 
palāta sāk revīziju, lai novērtētu Eiropas Savienības MVU internacionalizācijas stratēģijas 
saskaņotību un līdz šim veikto pasākumu efektivitāti.  

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) – tie, kuros ir mazāk nekā 250 darbinieku, – tiek plaši uzskatīti 
par ekonomikas mugurkaulu. Eiropas Savienībā tajos strādā divas trešdaļas no privātajā sektorā 
nodarbināto skaita, un tie rada vairāk nekā pusi no visa saimnieciskās darbības rezultāta. Tādēļ 
jebkuri pasākumi, kuru mērķis ir palīdzēt tiem augt un izvērst uzņēmējdarbību starptautiskā 
mērogā, var būtiski ietekmēt nodarbinātību un izaugsmi.  

Tomēr MVU joprojām saskaras ar vairākiem šķēršļiem, kas liedz kļūt aktīvākiem starptautiskā 
mērogā un gūt labumu no pārrobežu tirdzniecības. Starp šiem šķēršļiem ir zināšanu trūkums par 
ārvalstu tirgiem un uzņēmējdarbības iespējām, sarežģīti noteikumi un administratīvi šķēršļi, kā 
arī nepietiekami resursi internacionalizācijai. Viena no ES darba kārtības prioritātēm ir palīdzēt 
uzņēmumiem efektīvi pārvarēt šos šķēršļus, jo ir vairākas iniciatīvas, kas risina MVU vajadzības. 
Konkrēti, tās ir Eiropas Biznesa atbalsta tīkls, iniciatīva Startup Europe, atbalsts no 
MVU instrumenta un Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, kā arī citas iniciatīvas 
saskaņā ar Uzņēmumu un MVU konkurētspējas programmu (COSME). 

“Mazie un vidējie uzņēmumi ir Eiropas ekonomikas stūrakmens. Vēl svarīgāk ir tas, ka tie var 
augt un tādējādi vēl vairāk veicināt ES izaugsmi, piekļūstot jauniem tirgiem Eiropas Savienībā un 
ārpus tās,” teica par šo revīziju atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Ivana Maletić. “Tāpēc 
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ir ļoti svarīgi veicināt to iesaistīšanos starptautiskajos tirgos, un mūsu revīzija precīzi noteiks, vai 
ES īpašā rīcība ir devusi rezultātus.” 

ES ir izstrādājusi stratēģiju un noteikusi pasākumus, lai atbalstītu MVU un palīdzētu tiem gūt 
labumu no pārrobežu tirdzniecības un sadarbības. 2008. gadā ar Mazās uzņēmējdarbības aktu 
tika uzsākta ES vispārējā politika attiecībā uz MVU internacionalizāciju gan vienotajā tirgū, gan 
ārpus tā. Trīs gadus vēlāk Eiropas Komisija nāca klajā ar paziņojumu “Mazi uzņēmumi, liela 
pasaule”, kurā izklāstīta ES stratēģija MVU internacionalizācijai. Šīs stratēģijas mērķis bija 
saskaņot daudzas darbības un instrumentus ar ļoti atšķirīgām pieejām un mērķiem, lai atbalstītu 
Eiropas MVU starptautisko izaugsmi. Stratēģijā ir arī izklāstīti principi, kas reglamentē visas 
ES līmeņa iniciatīvas šajā jomā. 

Nesen sāktās revīzijas uzmanības centrā ir ES atbalsts, ar kuru palīdz MVU piekļūt 
starptautiskajiem tirgiem. Revīzijā tiks pētīts, kā divas galvenās darbības, ko tieši pārvalda 
Eiropas Komisija (Eiropas Biznesa atbalsta tīkls un iniciatīva Startup Europe), ir konkrēti 
veicinājušas ES mērķu sasniegšanu šajā jomā. It īpaši revidenti pārbaudīs, 

o cik saskaņota ir ES stratēģija MVU internacionalizācijai, 
o cik efektīvi pašreizējie pasākumi tiek koordinēti ES līmenī un 
o cik labi tie papildina valstu iniciatīvas.  

 

Piezīme izdevējiem  

Internacionalizācija ir process, kurā palielinās uzņēmumu iesaiste starptautiskajos tirgos, 
galvenokārt izmantojot eksportu, bet arī importu un tehnisko sadarbību. Šie starptautiskie tirgi 
var būt vai nu ES vienotajā tirgū, vai trešās valstīs. 

Šodien publicētais ieskats gaidāmajā revīzijā sniedz informāciju par revīzijas uzdevumu, pie kura 
revidenti pašlaik strādā, attiecībā uz ES atbalstu MVU internacionalizācijai. Revīziju plānots 
pabeigt 2021. gada otrajā pusē. Revīzijas ieskatu pamatā ir sagatavošanās darbs, kas paveikts 
līdz revīzijas sākšanai, un tie nav uzskatāmi par revīzijas apsvērumiem, secinājumiem vai 
ieteikumiem. Pilns šā revīzijas ieskata teksts angļu valodā ir pieejams ERP tīmekļa vietnē 
eca.europa.eu. 

Šā gada sākumā ERP publicēja īpašos ziņojumus par MVU instrumentu un par ES tirdzniecības 
aizsardzības instrumentiem. Līdz 2021. gada beigām ERP plāno arī novērtēt Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda efektivitāti saistībā ar atbalstu labākai MVU konkurētspējai un sagatavotībai 
nākotnei. 

Informāciju par pasākumiem, ko ERP ir veikusi, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, var aplūkot šajā 
saitē. 

Saistībā ar šo ieskatu preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar 
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