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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2020 m. rugsėjo 22 d. 

Skaitmeninant Europos pramonę daroma 
nevienoda pažanga, tvirtina auditoriai  
Europa neišnaudoja visų pažangiųjų technologijų galimybių, kad diegtų inovacijas ir išliktų 
konkurencinga. 2016 m. Europos Komisija pradėjo vykdyti Europos pramonės 
skaitmeninimo (EPS) iniciatyvą, kuria siekiama skatinti ES įmonių skaitmeninimą. Kaip 
teigiama naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje, nepaisant Komisijos pastangų remti 
nacionalines institucijas, įgyvendinant iniciatyvą valstybėse narėse padaryta nevienoda 
pažanga. Kai kurios valstybės vis dar neturi nacionalinių skaitmeninimo strategijų ar 
nesiėmė tam tikrų konkrečių veiksmų, pavyzdžiui, neįsteigė skaitmeninių inovacijų centrų 
(SIC).  

Pramonės perėjimas prie skaitmeninių technologijų (taip pat vadinamas skaitmeninimu) 
neturėtų būti suprantamas tik kaip naujos informacinių technologijų įrangos ar sistemų 
įsigijimas. Juo apimamos naujųjų technologijų teikiamos galimybės iš naujo pažvelgti į visus 
verslo procesų aspektus. Pastaraisiais metais ES pramonės skaitmeninimo srityje padaryta 
pažanga, tačiau jos sparta įvairiose valstybėse, regionuose ir sektoriuose buvo nevienoda. 
Esama didelių skirtumų tarp didelių įmonių bei mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ).  

„Pasinaudoti skaitmeninės transformacijos potencialu Europos įmonėms būtina, kad jos 
išliktų konkurencingos pasauliniu lygmeniu. Paskaičiuota, kad skaitmeninimas ES leistų 
papildomai gauti daugiau kaip 110 milijardų eurų pajamų kasmet, – teigė už ataskaitą 
atsakinga Europos Audito Rūmų narė Iliana Ivanova. – Tačiau kol kas ES valstybėse narėse 
pasiekta pažanga yra nevienoda. Kad plataus užmojo iniciatyva būtų sėkminga, būtinas 
nuolatinis visų suinteresuotųjų subjektų – ES, vyriausybių ir įmonių – įsipareigojimas.“ 

EPS iniciatyva siekiama sustiprinti ES konkurencingumą skaitmeninių technologijų srityje ir 
užtikrinti, kad kiekviena įmonė Europoje, nesvarbu, kuriam sektoriui priklausytų, kur ir kokio 
dydžio būtų, gautų didžiausią skaitmeninių inovacijų naudą. Per penkerius metus nuo jos 
pradžios iniciatyva siekta sutelkti beveik 50 milijardų eurų viešųjų ir privačiųjų investicijų.  
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Auditoriai aplankė keturias valstybes nares – Vokietiją, Vengriją, Lenkiją ir Portugaliją, – kad 
iš pirmų šaltinių surinktų įrodymus apie pažangą vietoje. Komisijos sukurta skaitmeninimo 
skatinimo strategija buvo tinkamai pagrįsta ir remiama valstybių narių, tačiau joje trūko 
informacijos apie numatomus rezultatus. Vokietija ir Portugalija yra parengusios strategijas, 
tačiau Vengrija ir Lenkija 2019 m. nebuvo parengusios išsamios nacionalinės skaitmeninimo 
strategijos. Nors Komisija taikė keletą priemonių, kad padėtų valstybėms narėms, 
nacionalinės institucijos bendrai nurodo, kad tai turėjo tik nedidelę įtaką nacionalinių 
skaitmeninimo strategijų kūrimui ir įgyvendinimui. Auditoriai taip pat pažymi, kad visos 
išlaidos siekiant sukurti ir išlaikyti ES pramonės skaitmeninimo rėmimo pagrindą nėra 
žinomos. Kalbant apie ES lėšų panaudojimą, ši iniciatyva remta pagal programą 
„Horizontas 2020“; be to, buvo priemonių, kuriomis galėtų būti remiamas EPS iniciatyvos 
įgyvendinimas pagal peržiūrėtas Europos regioninės plėtros fondų (ERPF) programas. Tačiau 
Komisija neskatino valstybių narių iniciatyvai skirti ERPF finansavimą. 

Vienas pagrindinių EPS iniciatyvos elementų – skaitmeninių inovacijų centrų (SIC), kurie 
konsultuotų vietos įmones dėl technologijų ir tinklų, steigimas ir veikla. Išskyrus Vokietiją, 
kitos mūsų aplankytos valstybės narės dar nėra visiškai išplėtojusios SIC koncepcijos. 
Auditoriai nustatė pavyzdžių, kai SIC veiklai skirtas ribotas nacionalinis viešasis ir privatusis 
finansavimas buvo naudojamas nekoordinuotai, ir pažymi, kad Komisija konkrečiai nestebi 
SIC veiklos Europos Sąjungoje, išskyrus tuos SIC, kurie įsteigti pagal programą 
„Horizontas 2020“. ERPF lėšos gali būti skirtos SIC finansuoti, tačiau tai daroma retai. 

Galiausiai, būtina skaitmeninimo sąlyga yra geras plačiajuosčio ryšio junglumo lygis. Kaip jau 
pažymėta mūsų 2018 m. audito metu, tikėtina, kad ne visos valstybės narės pasieks ES 
2020 m. plačiajuosčio ryšio aprėpties tikslus, o pasiekti 2025 m. tikslus bus dar sunkiau. Be 
to, įvairaus dydžio įmonių sparčiojo plačiajuosčio ryšio skverbties lygis labai skiriasi 
(pavyzdžiui, 2019 m. sparčiojo plačiajuosčio ryšio prieigą turėjo tik 46 % MVĮ), dėl to visoje 
ES neišvengiamai stabdoma skaitmeninė pramonės revoliucija. 

Auditoriai teikia keletą rekomendacijų, kuriose taip pat atsižvelgiama į vis dar svarstomą 
naują programą „2021–2027 m. skaitmeninė Europa“. Jos susijusios su:  
• pagalba valstybėms narėms nustatant jų finansavimo spragas ir atkreipiant jų 
dėmesį į turimą ES finansavimą; 
• geresniu EPS iniciatyvos stebėjimu nustatant tinkamus rezultatų rodiklius ir stebint 
išlaidas;  
• Europos SIC tinklo, kuris apimtų visus Europos regionus, pagrindo nustatymu, 
koordinavimu ir patvirtinimu; 
• tolesniais veiksmais padedant įgyvendinti tinkamo lygio plačiajuosčio ryšio junglumo 
tikslą. 
 
 
Pastabos leidėjams  

Specialioji ataskaita Nr. 19/2020 „Europos pramonės skaitmeninimas: plataus užmojo 
iniciatyva, kurios sėkmė priklauso nuo nuolatinio ES, vyriausybių ir įmonių įsipareigojimo“ 
23 kalbomis paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje.  

Skaitmeninimas yra vienas pagrindinių 600 milijardų eurų vertės Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės (RRF), kuri sudaro socialiniam ir ekonominiam COVID-19 

https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=45796
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pandemijos poveikiui mažinti skirto paketo „Next Generation EU“ dalį, tikslų. Audito Rūmai 
neseniai paskelbė nuomonę dėl RRF. Ankstesnėje ataskaitoje auditoriai taip pat nagrinėjo 
plačiajuosčio ryšio aprėpties ES valstybėse narėse klausimą. 

Informacija apie priemones, kurių Audito Rūmai ėmėsi reaguodami į pandemiją, pateikta 
čia. 

Kontaktai spaudai: Claudia Spiti, claudia.spiti@eca.europa.eu, tel. (+352) 439 845 547, 
mob. tel. (+352) 691 553 547 
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