ELI ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA
2014–2020
Investeeringute suunamine majanduskasvu prioriteetidesse

Uus ühtekuuluvuspoliitika näeb ette, et regioonid ja liikmesriigid peavad ELi investeeringud
suunama majanduskasvu ja töökohtade loomise nelja põhilisse valdkonda:
•
•
•
•

Teadusuuringud ja uuendustegevus
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (ikt)
Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (vkede) konkurentsivõime parandamine
Vähese co2-heitega majandusele ülemineku toetamine

Prioriteet: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) juurdepääsu
ja kvaliteedi parandamine
Miks tasub investeerida info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse?
• Internetti kasutavad ettevõtted loovad rohkem töökohti ja nende tulud kasvavad rohkem kui võrguta
konkurentidel.
• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia efektiivne kasutamine suurendab töökoha tootlikkust ja sellega
konkurentsivõimet.
• Juurdepääsu parandamine kvaliteetsele info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale võib parandada inimeste
elukvaliteeti, seda eelkõige kõrvalistes piirkondades, kuna paraneb teenuste kättesaadavus (nt e-tervis).

Kuidas on ühtekuuluvuspoliitika toetanud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat
perioodil 2007–2013?
Praeguseks näitavad liikmesriikide aruanded järgmist.
• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse investeeriti Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) umbes
14,6 miljardit eurot.
• Tänu ühtekuuluvuspoliitika investeeringutele sai enam kui 4,7 miljonit ELi kodanikku juurdepääsu
lairiba-internetile. See aitab ellu viia ELi digitaalarengu tegevuskava, mis on strateegia „Euroopa 2020“
üks seitsmest juhtalgatusest.

Regionaal- ja
linnapoliitika

• Euroopa Sotsiaalfond on võimaldanud inimestel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat paremini
kasutada, ühildada efektiivsemalt inimeste oskusi tööandjate vajadustega ja eelkõige tagada vanemate
töötajate vajalikke IKT oskusi.

Ühtekuuluvuspoliitika 2014–2020 jätkab ELi IKT eesmärkide toetamist.
• Investeeritakse kõigi regioonide IKT-taristusse, eriti kõrvalistes ja maapiirkondades ning ELi vähem
arenenud regioonides.
• Laiendatakse juurdepääsu kiirele lairibavõrgule (eriti nn „järgmise põlvkonna võrkudele”), et suurendada
ettevõtete tootlikkust ja võimaldada kõrvalistes regioonides elavatel inimestel kodus töötada või kasutada
e-tervise lahendusi.
• Investeeritakse IKT-vahendite väljatöötamisse ja uuendamisse, nt teadustöö ja uuendustegevuse
e-taristutesse, pilvandmetöötlusse, infoturbesse ja internetiohutusse.
• Jätkatakse üleminekut IKT uuenduslikule kasutamisele ettevõtetes, kodanike seas ja avalikus halduses, nt
terviseteenuste elektrooniline pakkumine (e-tervis), avaliku sektori toimingud (e-valitsus), VKEd (e-õpe, e-äri
jm), ressursside efektiivse kasutuse koordineerimine linnapiirkondades (arukad linnad) ja kultuuripärandi
säilitamine digitaliseerimise teel.
• Tugevdatakse digitaalset kirjaoskust, e-õpet, e-kaasatust, e-oskusi ja nendega seotud ettevõtlusoskusi.

Uus strateegiline lähenemine
• Uuendatud ühtekuuluvuspoliitika kohaselt peavad riiklikud ja piirkondlikud asutused oma laiema teadustöö
ja uuendustegevuse strateegia osana välja töötama digitaalse kasvu strateegiad, et IKT toodete ja teenuste
investeeringuteks rahastust saada.
• Iga liikmesriik, mis kavatseb kasutada ühtekuuluvuspoliitika vahendeid lairibavõrku investeerimiseks,
peab välja töötama ka järgmise põlvkonna võrgu kava. Selles tuvastatakse piirkonnad, kus lairibavõrgu
juurdepääsu võimaldamiseks on vaja avaliku sektori sekkumist.
• Märkimisväärne osa ERFi toetusest VKEdele eraldatakse idufirmadele ja uutele ärimudelitele, mis tegutsevad
IKT sektoris.

