ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ ΤΗΣ ΕΕ
2014-2020
Στόχευση επενδύσεων σε Βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική συνοχής οι περιφέρειες και τα Κράτη Μέλη πρέπει να
στοχεύσουν τις ευρωπαϊκές επενδύσεις σε τέσσερις βασικούς τομείς για οικονομική
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας:
•
•
•
•

Έρευνα και Καινοτομία
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα

Προτεραιότητα: Βελτίωση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των Τεχνολογιών
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Γιατί να γίνει επένδυση στις ΤΠΕ;
• Οι εταιρείες που έχουν διαδικτυακή σύνδεση επιτυγχάνουν μεγαλύτερη ανάπτυξη εσόδων και δημιουργούν
περισσότερες θέσεις εργασίας από τους εκτός διαδικτύου ανταγωνιστές τους.
• Η αποδοτική χρήση των ΤΠΕ αυξάνει την παραγωγικότητα του χώρου εργασίας και συνεπώς την
ανταγωνιστικότητα.
• Η βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές ΤΠΕ, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, μπορεί να αυξήσει την
ποιότητα της ζωής των ατόμων με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες όπως τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες υγείας (e-health).

Πώς έχει στηρίξει η πολιτική συνοχής τις ΤΠΕ την περίοδο 2007-2013;
Μέχρι στιγμής οι αναφορές από τα Κράτη Μέλη έχουν δείξει ότι:
• Περίπου 14,6 δις EUR του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) επενδύθηκαν στις ΤΠΕ.
• Χάρη στις επενδύσεις της πολιτικής συνοχής, πάνω από 4,7 εκατομμύρια επιπλέον Ευρωπαίοι πολίτες
έχουν ευρυζωνική (broadband) κάλυψη πια. Αυτό το γεγονός συμβάλλει στην υλοποίηση του Ψηφιακού
Θεματολογίου της ΕΕ, που είναι μια από τις επτά κορυφαίες πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει διευκολύνει τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τις ΤΠΕ,
να αντιστοιχιστούν πιο αποδοτικά οι δεξιότητες των ατόμων με τις ανάγκες των εργοδοτών και ειδικά να
βεβαιωθούν ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες ΤΠΕ.

Περιφερειακής
και Πολεοδομικής
Πολιτικής

Η πολιτική συνοχής 2014-2020 θα στηρίξει περαιτέρω τους ευρωπαϊκούς
στόχους των ΤΠΕ μέσω:
• Επενδύσεων στην υποδομή των ΤΠΕ σε όλες τις περιφέρειες, ειδικά σε απομακρυσμένες και αγροτικές
περιοχές και σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ.
• Αυξάνοντας την πρόσβαση σε ευρυζωνικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων (ειδικά το επονομαζόμενο «Δίκτυο
Νέας Γενιάς») για να προωθήσει την παραγωγικότητα των εταιρειών και να επιτρέψει στους κατοίκους των
απομακρυσμένων περιοχών να εργαστούν από το σπίτι ή να επωφεληθούν από τις λύσεις της ηλεκτρονικής
υγείας (e-health).
• Επενδύοντας στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των εργαλείων των ΤΠΕ, όπως είναι οι ηλεκτρονικές υποδομές
για έρευνα και καινοτομία, το cloud computing, η ασφάλεια των πληροφοριών και η ασφάλεια στο ίντερνετ.
• Συνεχίζοντας τη στροφή των εταιρειών, πολιτών και δημόσιων διοικήσεων προς τις καινοτόμες χρήσεις
των ΤΠΕ, όπως είναι η ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών υγείας (eHealth), οι διαδικασίες του δημόσιου τομέα
(eGovernment), οι ΜΜΕ για εκπαίδευση και επιχειρήσεις (eLearning, eBusiness κ.λπ.), ο συντονισμός
της αποδοτικής χρήσης των πόρων σε αστικές περιοχές (Smart Cities) και η διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς μέσω της ψηφιοποίησης.
• Ενισχύοντας την ψηφιακή μόρφωση, ηλεκτρονική παιδεία (e-learning), ηλεκτρονική ένταξη (e-inclusion),
ηλεκτρονικές δεξιότητες (e-skills) και τις σχετικές επιχειρηματικές δεξιότητες.

Μια νέα στρατηγική προσέγγιση
• Σύμφωνα με την αναθεωρημένη πολιτική συνοχής, οι εθνικές και περιφερειακές αρχές θα χρειαστεί
να περιλάβουν στρατηγικές για ψηφιακή ανάπτυξη ως στοιχείο των ευρύτερων στρατηγικών έρευνας
και καινοτομίας, ώστε να χρηματοδοτηθούν για επενδύσεις σε υπηρεσίες και προϊόντα των ΤΠΕ.
• Κάθε Κράτος Μέλος που σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ταμεία πολιτικής συνοχής για επενδύσεις στην
ευρυζωνικότητα θα πρέπει επίσης να αναπτύξει ένα σχέδιο Δικτύου Νέας Γενιάς προσδιορίζοντας τις περιοχές
όπου είναι απαραίτητη η δημόσια παρέμβαση να διαθέσει ευρυζωνική πρόσβαση.
• Ένα σημαντικό μερίδιο της υποστήριξης των ΜΜΕ από το ΕΤΠΑ θα κατανεμηθεί σε νέες επιχειρήσεις και νέα
επιχειρησιακά πρότυπα που λειτουργούν στον τομέα των ΤΠΕ.

