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Audiitorid kinnitavad, et
tööstuse
digiteerimine
ebaühtlaselt

Euroopa
edeneb

Euroopa ei kasuta arenenud tehnoloogiaid innovatsiooni edendamiseks ja
konkurentsivõime säilitamiseks täiel määral ära. Euroopa Komisjon käivitas 2016. aastal
ELi ettevõtete digiteerimise kiirendamiseks Euroopa tööstuse digiteerimise algatuse.
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on algatuse edenemine olnud liikmesriigiti
ebaühtlane – seda hoolimata Euroopa Komisjoni jõupingutustest liikmesriikide
ametiasutuste
toetamisel.
Mõnes
riigis
puuduvad
endiselt
riiklikud
digiteerimisstrateegiad või ei ole võetud teatavaid konkreetseid meetmeid, nagu
digitaalse innovatsiooni keskuste loomine.
Tööstuse digiüleminek ehk digiteerimine on midagi enamat kui pelgalt uute IT-vahendite ja
süsteemide hankimine. See hõlmab uute tehnoloogiate pakutavate võimaluste
ärakasutamist äriprotsessi kõigi aspektide ümbermõtestamisel. ELi tööstuse digiteerimine
on viimastel aastatel edenenud, kuid eri riikides, piirkondades ja sektorites on see toimunud
erineva kiirusega. Samuti valitsevad suured erinevused suurettevõtete ning väikeste ja
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) vahel.
„Digiüleminek on meie Euroopa ettevõtete jaoks maailmas konkurentsivõime säilitamiseks
ülioluline. Hinnanguliselt võib digiteerimine anda ELis aastas rohkem kui 110 miljardit eurot
täiendavat käivet,“ ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Iliana Ivanova. „Seni on
edusammud ELi liikmesriikides olnud siiski ebaühtlased. Euroopa tööstuse digiteerimise
algatuse edu sõltub kõigi sidusrühmade – ELi, liikmesriikide valitsuste ja ettevõtete –
jätkuvast pühendumusest.“
Algatuse eesmärk on suurendada ELi konkurentsivõimet digitaaltehnoloogiate vallas ja
tagada, et kõik Euroopa ettevõtted, olenemata sektorist, suurusest või asukohast, saaksid
digitaalsetest uuendustest täit kasu. Tööstuse digiteerimise algatuse eesmärk oli kaasata
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selle käivitamisele järgneva viie aasta jooksul peaaegu 50 miljardit eurot avaliku ja
erasektori investeeringuid.
Audiitorid külastasid nelja liikmesriiki – Saksamaad, Ungarit, Poolat ja Portugali –, et koguda
vahetuid tõendeid kohapeal tehtud edusammude kohta. Komisjoni strateegial Euroopa
tööstuse digiteerimise toetamiseks oli usaldusväärne alus ning liikmesriikide toetus, aga
selles puudus info kavandatud tulemite kohta. Saksamaal ja Portugalis on olemas
strateegiad, kuid Ungari ja Poola ei olnud terviklikku riiklikku digiteerimisstrateegiat 2019.
aastal veel välja töötanud. Kuigi komisjon on võtnud meetmeid liikmesriikide abistamiseks,
on liikmesriikide ametiasutustel olnud endi sõnul üldiselt vaid piiratud mõju nende riiklike
digiteerimisstrateegiate väljatöötamisele ja rakendamisele. Audiitorid märgivad ka, et
puudub teave selle kohta, kui palju maksaks ELi tööstuse digiteerimist toetava raamistiku
loomine ja toimimine. ELi vahendeid eraldati algatusele programmist „Horisont 2020“ ja ka
meie poolt läbi vaadatud Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) rakenduskavades leidsime
meetmeid, millega saaks algatuse elluviimist toetada. Komisjon ei ole aga julgustanud
liikmesriike kasutama tööstuse digiteerimise algatuse rahastamiseks ERFi vahendeid.
Üks tööstuse digiteerimise algatuse põhielemente on digitaalse innovatsiooni keskuste
loomine ja toimimine, et pakkuda kohalikele ettevõtetele nõustamist tehnoloogiate alal ja
võrgustike loomisel. Külastatud liikmesriikidest oli digitaalse innovatsiooni keskuse
kontseptsioon täielikult välja arendatud üksnes Saksamaal. Audiitorid leidsid näiteid selle
kohta, et digitaalse innovatsiooni keskuste tegevusele eraldatud piiratud avaliku ja
erasektori eraldatud rahastamist kasutati koordineerimatult; nad märgivad, et komisjon ei
jälgi konkreetselt digitaalse innovatsiooni keskuste tegevust kogu ELis, tehes seda vaid
programmist „Horisont 2020“ rahastatava tegevuse puhul. Digitaalse innovatsiooni
keskuste rahastamiseks saab kasutada ka ERFi vahendeid, kuid seda on tehtud harva.
Digiteerimise üks eeltingimus on hea lairibaühendus. Nagu me juba rõhutasime ühes oma
2018. aasta auditis, ei saavuta tõenäoliselt kõik liikmesriigid lairibaühendusele seatud ELi
2020. aasta eesmärke ning 2025. aasta eesmärkide saavutamine on veelgi keerulisem.
Lisaks sõltub kiire lairibaühenduse kasutamine paljuski ettevõtete suurusest (nt kasutas
2019. aastal kiiret lairibaühendust vaid 46% VKEdest) ning see pidurdab paratamatult
digitaalset tööstusrevolutsiooni kogu ELis.
Audiitorid esitavad mitu soovitust, milles võetakse arvesse ka kavandatavat uut veel
arutlusel olevat digitaalse Euroopa programmi aastateks 2021–2027. Soovitused
puudutavad järgnevat:
•
toetada liikmesriike nende rahastamisvajaduste väljaselgitamisel ning juhtida nende
tähelepanu kättesaadavale ELi rahalisele toetusele;
•
täiustada tööstuse digiteerimise algatuse seiret, püstitades asjakohased
tulemusnäitajad ja jälgides kulutusi;
•
määratleda, kooskõlastada ja võtta vastu raamistik kõiki Euroopa piirkondi katva
Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustiku kohta;
•
võtta lisameetmeid lairibaühenduse kasutamise asjakohase taseme saavutamise
toetuseks.
Toimetajatele
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Eriaruanne nr 19/2020: „Euroopa tööstuse digiteerimine: ambitsioonikas algatus, mille edu
sõltub ELi, liikmesriikide valitsuste ja ettevõtete jätkuvast pühendumusest“ on kättesaadav
kontrollikoja veebisaidil ELi 23 keeles.
Digiteerimine on ka 600 miljardi euro suuruses taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi
üks peamisi eesmärke; rahastamisvahend on osa ELi järgmise põlvkonna paketist COVID-19
pandeemia sotsiaal-majandusliku mõju vähendamiseks. Kontrollikoda avaldas hiljuti taaste
ja vastupidavuse rahastamisvahendit käsitleva arvamuse. Ühes eelmises aruandes uurisid
audiitorid ka lairibaühenduse kasutust ELi liikmesriikides.
Teave meetmete kohta, mida kontrollikoda on võtnud seoses COVID-19 pandeemiaga, on
esitatud siin.
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