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Auditoriai vertina ES paramą pramonei
4.0 ir skaitmenines inovacijas Europoje
Europos Audito Rūmai atlieka ES paramos pramonės skaitmeninimui ir skaitmeninių inovacijų
skatinimui Europoje ir jų finansavimo auditą. Auditoriai tikrins, ar Europos Komisija
veiksmingai remia valstybių narių pramonės skaitmeninimą ir padeda pradedančiosioms
įmonėms bei mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) stengtis pereiti prie skaitmeninių
technologijų.
„Kad išliktų konkurencinga, ES turi remti pramonės šakas, susijusias su skaitmenine
transformacija, kuri šiuo metu vyksta. Europos pramonės skaitmeninimas yra viena pagrindinių
šios srities iniciatyvų, ir šiuo auditu norime patikrinti, ar jis iki šiol veiksmingas“, – teigė auditui
vadovaujanti Europos Audito Rūmų narė Iliana Ivanova. – Tikimasi, kad iki 2025 m. įgyvendinant
pramonę 4.0 bus padaryta didelė pažanga. Visos ES įmonės, ypač MVĮ, turėtų pasirengti pritaikyti
savo tradicinius darbo metodus prie naujų skaitmeninių technologijų.“
Šiandien auditoriai paskelbė preliminarią Europos pramonės skaitmeninimo audito apžvalgą.
Preliminariose audito apžvalgose pateikiama informacija apie tebevykdomą audito užduotį. Šios
apžvalgos yra informacijos šaltinis besidomintiems audituojama politika arba audituojamomis
programomis.
Pramonėje 4.0 naudojamasi skaitmeninėmis technologijomis, kad žmonės, daiktai ir procesai
būtų sujungti realiuoju laiku. Dėl šio proceso radikaliai keičiasi gamyba ir veiklos būdai, o didinant
greitį ir efektyvumą sukuriama pridėtinė vertė. Tam, kad įmonės visame pasaulyje neatsiliktų, jos
turės persitvarkyti, o tam reikia didelių investicijų.

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų preliminarios audito apžvalgos pagrindines mintis. Visą apžvalgos tekstą
rasite eca.europa.eu anglų kalba.
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Europos Sąjungoje esama didelių regionų ir sektorių skaitmeninio vystymosi skirtumų – nuo
daugiau kaip 63 % kompiuterių programavimo srityje iki 4 % statybos sektoriuje. MVĮ sudaro 99 %
visų įmonių, bet mažiau nei penktadalis jų yra aukšto suskaitmeninimo lygio. Jos turi būti
skatinamos skaitmeninti savo darbo procesus, nes joms dažnai trūksta išteklių, reikalingų
skaitmeninio perėjimo prie skaitmeninių technologijų iššūkiui įveikti.
Pastaraisiais metais Komisija ir valstybės narės pradėjo įgyvendinti kelias iniciatyvas, kuriomis
siekiama sukurti bendrąją skaitmeninę rinką ir skaitmeninti Europos pramonę, imantis veiksmų
duomenų ekonomikos, daiktų interneto ir debesijos kompiuterijos srityse.
2016 m. Komisija pradėjo vykdyti Europos pramonės skaitmeninimo iniciatyvą, kuri paskatino
skaitmeninių inovacijų centrų kūrimą. Šie išmanieji centrai padeda įmonėms, visų pirma MVĮ ir
startuoliams, įgyti naujausią praktinę patirtį ir technologijas, reikalingas jų skaitmeninei
transformacijai. Jie taip pat palaiko ryšius su investuotojais į skaitmeninius pokyčius ir
skaitmeninių inovacijų teikėjus susieja su galimais vartotojais.
Iniciatyvos finansavimas siekia 11,5 milijardo eurų ir yra skiriamas pagal ES programą „Horizontas
2020“ ir iš Europos regioninės plėtros fondo. Komisijos vertinimu, iki 2020 m. ji paskatins
viešąsias ir privačias investicijas, kurių vertė – beveik 40 milijardų eurų; ji planuoja 2021–2027 m.
laikotarpiu toliau finansuoti skaitmenines inovacijas.
Auditoriai tikrins Komisijos paramą valstybėms narėms rengiant, įgyvendinant ir tęsiant savo
skaitmeninimo strategijas ir įvertins paramos lygį skaitmeninių inovacijų centrams visoje
Europoje. Jie taip pat ištirs, ar Komisija padeda sukurti skaitmeniniam amžiui ir sujungiamumui
tinkamą teisinę aplinką.
Pastabos leidėjams
Auditoriai išanalizuos keletą projektų ir atliks vizitus į pasirinktas šalis (Vokietiją, Vengriją, Lenkiją
ir Portugaliją). Audito ataskaitą tikimasi paskelbti 2020 m.
Europos Audito Rūmai yra anksčiau paskelbę audito ataskaitų įvairiomis susijusiomis temomis,
įskaitant ES paramą verslo inkubatoriams, e. prekybai, plačiajuosčiam internetui ir kibernetiniam
saugumui.
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