EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK
2014–2020
Investeringar riktade mot viktiga tillväxtprioriteringar

Den nya sammanhållningspolitiken innebär att regioner och medlemsstater måste rikta
in EU-investeringar på fyra viktiga områden för ekonomisk tillväxt och för att skapa jobb:
•
•
•
•

Forskning och innovation
Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Förbättrad konkurrenskraft hos små och medelstora företag (SMF)
Stöd till övergången mot en grön ekonomi

Prioritet: Förbättrad tillgång till, användning av och kvalitet på informationsoch kommunikationsteknik (IKT)
Varför investera i IKT?
• Webbanslutna företag har högre intäktstillväxt och skapar fler arbetstillfällen än konkurrenter som
inte är uppkopplade.
• Effektivt bruk av IKT ökar produktiviteten på arbetsplatsen och därmed konkurrenskraften.
• Förbättrad tillgång till god IKT, särskilt i glesbygden, kan ge enskilda personer högre livskvalitet
genom att förbättra tillgången till tjänster, t.ex. e-hälsa.

Hur har sammanhållningspolitiken bidragit till IKT under perioden 2007–2013?
Hittills har rapporterna från medlemsländerna visat att
• Omkring 14,6 miljarder euro av Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) medel investerades i IKT.
• Mer än 4,7 miljoner fler medborgare i EU nu har tillgång till bredband tack vare investeringar genom
sammanhållningspolitiken. Detta bidrar till genomförandet av EU:s digitala agenda, ett av de sju
flaggskeppsinitiativen i Europa 2020-strategin.
• Europeiska socialfonden har gett människor möjlighet att använda IKT bättre, matchat deras färdigheter
bättre med arbetsgivarnas behov, och i synnerhet sett till att äldre arbetskraft har lämpliga IKT-kunskaper.

Regional- och
stadspolitik

Sammanhållningspolitiken 2014–2020 kommer dessutom att stödja
EU:s IKT-mål genom att
• Investera i IKT-infrastruktur i alla regioner, särskilt på gles- och landsbygden och i mindre utvecklade
regioner i EU.
• Ge bättre tillgång till snabbt bredband (i synnerhet de så kallade ”nästa generations nätverk”) för att öka
företagens produktivitet och ge enskilda personer på glesbygden möjlighet att arbeta hemifrån eller kunna
utnyttja e-hälsolösningar.
• Investera i utvecklingen och uppgraderingen av IKT-verktyg, t.ex. infrastruktur för forskning och innovation,
molntjänster, informationssäkerhet och internetskydd.
• Gå vidare med övergången mot innovativt bruk av IKT av företag, medborgare och myndigheter, t.ex.
elektroniska hälsotjänster (e-hälsa), procedurer i den offentliga sektorn (e-förvaltning), SMF (e-utbildning,
e-företagande osv.), koordination av det effektiva bruket av resurser i städer (Smarta städer) och
bevarandet av kulturarvet genom digitalisering.
• Förstärka datakunskaper, e-utbildning, e-integration, e-färdigheter och liknande entreprenörsfärdigheter.

Ett nytt strategiskt tillvägagångssätt
• Enligt den reformerade sammanhållningspolitiken måste nationella och regionala myndigheter ta fram
strategier för digital tillväxt som ett inslag i den mer allmänna forsknings- och innovationsstrategin om
de ska få medel till investeringar i IKT-produkter och IKT-tjänster.
• Varje medlemsstat som planerar att använda pengar från sammanhållningspolitiken till bredbandsinvesteringar måste även formulera en plan för nästa generations nätverk, där de områden där samhällsinsatser
är nödvändiga för att ge tillgång till bredband identifieras.
• En avsevärd andel av stödet till SMF från Eruf kommer att ges till nystartade företag och nya affärsmodeller
inom IKT-sektorn.

