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Audiitorid hindavad ELi toetust
tööstusele 4.0 ja digitaalsele
innovatsioonile Euroopas
Euroopa Kontrollikoda auditeerib ELi toetust ja vahendite eraldamist tööstuse digiteerimisele
ja digitaalse innovatsiooni hoogustamisele Euroopas. Audiitorid uurivad, kas Euroopa Komisjon
pakub liikmesriikidele tõhusat tuge nende tööstuse digiteerimiseks ja hõlbustab idufirmade
ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) digiüleminekut.
„Konkurentsis püsimiseks peab EL toetama käimasolevat tööstuse üleminekut digitehnoloogiale.
Euroopa tööstuse digiteerimine on selles kontekstis võtmetähtsusega algatus ning kõnealuse
auditi raames soovime kontrollida selle senist tõhusust,“ ütles Euroopa Kontrollikoja liige
Iliana Ivanova. „Eelduste kohaselt tehakse peamised edusammud tööstuse 4.0 suunas 2025.
aastaks. Ettevõtjad kogu ELis, eriti VKEd, peaksid valmistuma selleks, et kohandada oma
traditsioonilisi töömeetodeid uue digitaaltehnoloogiaga.“
Täna avaldasid audiitorid Euroopa tööstuse digiteerimist käsitleva audititutvustuse.
Audititutvustustes käsitletakse käimasolevat auditiülesannet. Nende eesmärk on anda teavet
auditeeritud poliitikast või programmidest huvitatutele.
Tööstus 4.0 kasutab digitehnoloogiat inimeste, asjade ja protsesside ühendamiseks reaalajas. See
muudab põhjalikult tootmist ja äritegevust ning lisab väärtust suurema kiiruse ja tõhususe kaudu.
Et sellega sammu pidada, peavad ettevõtted kogu maailmas muudatusi tegema, mis nõuab
märkimisväärseid investeeringuid.
ELis on piirkondade ja sektorite digitaalareng väga erinev, ulatudes 63%-st programmeerimises
kuni 4%-ni ehituses. VKEd moodustavad 99% kõigist ettevõtetest, kuid vähem kui viiendik neist
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on suures osas digiteeritud. Neid tuleb julgustada oma tööprotsesse digiteerima, kuna neil
puuduvad sageli vahendid, mis on vajalikud digiüleminekuga üksi toime tulemiseks.
Viimastel aastatel on komisjon ja liikmesriigid käivitanud mitmeid algatusi digitaalse ühtse turu
loomiseks ja Euroopa tööstuse digiteerimiseks, mis hõlmavad meetmeid andmemajanduse,
asjade interneti ja pilvandmetöötluse valdkonnas.
2016. aastal käivitas komisjon Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse, mis hoogustas digitaalse
innovatsiooni keskuste loomist. Need nn arukad keskused aitavad ettevõtetel, eelkõige VKEdel ja
idufirmadel, kasutusele võtta uusima oskusteabe ja tehnoloogia, mida on vaja nende
digiüleminekuks. Samuti loovad nad kontakte digitaalsete muutuste investoritega ja viivad
digitaalsete uuenduste pakkujad kokku võimalike kasutajatega.
Algatust rahastatakse ELi programmist „Horisont 2020“ ja Euroopa Regionaalarengu Fondist
summas 11,5 miljardit eurot. Komisjoni hinnangul mobiliseerib see 2020. aastaks avaliku ja
erasektori investeeringuid ligi 40 miljardi euro suuruses summas ning ta kavatseb jätkata
digitaalse innovatsiooni rahastamist aastatel 2021–2027.
Audiitorid analüüsivad liikmesriikidele nende digiteerimisstrateegiate väljatöötamiseks,
rakendamiseks ja järelmeetmeteks antud komisjoni toetust ning hindavad digitaalse
innovatsiooni keskuste toetamise taset kogu Euroopas. Nad uurivad ka seda, kas komisjon aitab
luua digitaalajastut ja ühenduvust toetavat õiguskeskkonda.
Toimetajatele
Audiitorid analüüsivad valitud riikides (Saksamaa, Ungari, Poola ja Portugal) mitmeid projekte ja
võivad teha kohapealseid külastusi. Auditiaruanne on kavas avaldada 2020. aastal.
Kontrollikoda on varem koostanud auditiaruandeid mitmel sarnasel teemal, nagu ELi toetus
ettevõtlusinkubaatoritele, e-kaubandusele, interneti lairibaühendusele ja küberturvalisusele.
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