EU’S SAMHØRIGHEDSPOLITIK
2014-2020
Målretning af investeringerne til centrale
prioriteter for vækst
Den nye samhørighedspolitik betyder, at regionerne og medlemsstaterne skal målrette
EU’s investeringer til fire centrale områder for vækst og jobskabelse:
•
•
•
•

Forskning og innovation
Informations- og kommunikationsteknologi (ikt)
Forbedring af små og mellemstore virksomheders (SMV’er) konkurrenceevne
Støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi

Prioritet: Forbedre adgangen til og anvendelsen og kvaliteten af informationsog kommunikationsteknologier (ikt)
Hvorfor investere i ikt?
• Virksomheder, der er på internettet, opnår en højere indtægtsstigning og skaber flere arbejdspladser
end deres konkurrenter, som ikke er på internettet.
• En effektiv anvendelse af ikt øger produktiviteten på arbejdspladsen og dermed konkurrenceevnen.
• Forbedring af adgangen til ikt af høj kvalitet, navnlig i fjerntliggende områder, kan forbedre den enkeltes
livskvalitet ved at lette adgangen til tjenester som f.eks. e-sundhed.

Hvordan har samhørighedspolitikken støttet ikt i 2007-2013?
Indtil videre har indberetninger fra medlemsstaterne vist følgende:
• Omkring 14,6 mia. EUR fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) blev investeret i ikt.
• Over 4,7 mio. flere EU-borgere har nu bredbåndsdækning takket være samhørighedspolitiske
investeringer. Dette bidrager til realiseringen af EU’s digitale dagsorden, et af de syv flagskibsinitiativer
i »Europa 2020-strategien«.
• Den Europæiske Socialfond har gjort det muligt for folk at udnytte ikt bedre, at matche arbejdstagernes
færdigheder mere effektivt med arbejdsgivernes behov og navnlig at sikre, at ældre arbejdstagere har
passende ikt-færdigheder.

Regionalpolitik
og Bypolitik

Samhørighedspolitikken 2014-2020 vil støtte EU’s mål inden for ikt yderligere gennem:
• Investering i ikt-infrastruktur i alle regioner, navnlig i fjerntliggende områder og landdistrikter og i mindre
udviklede regioner i EU.
• Øget adgang til højhastighedsbredbånd (navnlig de såkaldte næste generationsnet) for at forbedre
virksomhedernes produktivitet og gøre det muligt for personer i fjerntliggende regioner at arbejde hjemme
eller benytte sig af e-sundhedsløsninger.
• Investering i udvikling og ajourføring af ikt-værktøjer som f.eks. e-infrastrukturer for forskning og innovation,
cloud computing, informationssikkerhed og internetsikkerhed.
• Fortsat omstilling til virksomheders, borgeres og offentlige myndigheders innovative anvendelser af
ikt som f.eks. elektronisk levering af sundhedstjenester (e-sundhed), den offentlige sektors procedurer
(e-forvaltning), SMV’er (e-læring, e-Business osv.), koordinering af en effektiv udnyttelse af ressourcer
i byområder (intelligente byer) og bevarelse af kulturarven gennem digitalisering.
• Styrkelse af digital kunnen, e-læring, e-inddragelse, e-færdigheder og tilknyttede iværksætterevner.

En ny strategisk tilgang
• I henhold til den reformerede samhørighedspolitik skal de nationale og regionale myndigheder udvikle
strategier for digital vækst som et element i deres bredere forsknings- og innovationsstrategier, hvis de
skal modtage støtte til investeringer i ikt-produkter og tjenester.
• De enkelte medlemsstater, der har planer om at anvende samhørighedspolitiske midler til investeringer
i bredbånd, skal også udvikle en netværksplan af næste generation, hvori påvises de områder, hvor offentlige
indgreb er nødvendige for at give adgang til bredbånd.
• En væsentlig del af støtten fra EFRU til SMV’er vil blive givet til nystartede virksomheder og nye
virksomhedsmodeller, der opererer inden for ikt-sektoren.

