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Cyfryzacja europejskiego przemysłu
W odpowiedzi na niedawne wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz cyfryzacji przemysłu w UE Komisja
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego sporządziła sprawozdanie
z własnej inicjatywy w tej sprawie, które ma zostać poddane pod dyskusję na posiedzeniu
plenarnym w maju. W sprawozdaniu zaproponowano opracowanie zintegrowanej strategii mającej
na celu stworzenie warunków sprzyjających reindustrializacji gospodarki europejskiej, aby mogła
ona w pełni korzystać z możliwości cyfryzacji.

Kontekst
W kwietniu 2016 r. Komisja ogłosiła inicjatywę dotyczącą cyfryzacji europejskiego przemysłu. Głównym
dokumentem przyjętym w tym kontekście był komunikat, w którym określono strategię mającą na celu
poprawę konkurencyjności UE w zakresie technologii cyfrowych oraz zagwarantowanie, że wszystkie sektory
przemysłu UE będą mogły w pełni korzystać z innowacji cyfrowych. Można to osiągnąć przez (i) opracowanie
ram zarządzania umożliwiających koordynowanie inicjatyw europejskich, krajowych i regionalnych w drodze
ogólnoeuropejskiego dialogu ze wszystkimi podmiotami; (ii) zachęcanie do wspólnych inwestycji w centra
innowacji cyfrowych (takie jak partnerstwa publiczno-prywatne, centra kompetencji cyfrowych i partnerstwa
klastrów; (iii) rozwijanie skutecznego środowiska normalizacji ICT, zwłaszcza przez określenie priorytetów
i wdrożenie solidnego mechanizmu realizacji; (iv) zapewnienie przyszłościowych ram regulacyjnych
(szczególnie w odniesieniu do swobodnego przepływu danych i własności danych) oraz zbadanie ram
ustawodawczych w zakresie systemów autonomicznych, takich jak drony, samochody bezzałogowe lub
internet rzeczy oraz (v) przedstawienie programu działań UE w zakresie umiejętności mającego na celu
poprawę szans osób poszukujących pracy na znalezienie zatrudnienia dzięki uzyskaniu odpowiednich
umiejętności cyfrowych. W najnowszych badaniach oszacowano, że cyfryzacja produktów i usług zapewni
110 mld EUR dochodów rocznie w UE w ciągu najbliższych pięciu lat. Powinno to też przyciągnąć inwestycje
w wysokości do 50 mld EUR.

Opinia komisji ITRE
W dniu 25 kwietnia 2017 r. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) przeprowadziła głosowanie
nad swoim sprawozdaniem w sprawie opracowania zintegrowanej strategii cyfryzacji przemysłu dla UE.
Podkreślono w nim, że strategia ta ma decydujące znaczenie dla stawienia czoła wielu poważnym
wyzwaniom gospodarczym UE (na przykład przez wzmocnienie spójności, tworzenie miejsc pracy
i innowacje). W sprawozdaniu stwierdzono, że strategia musi bazować na: (i) konkurencyjnym otoczeniu
biznesowym promującym inwestycje prywatne; (ii) odpowiednich ramach regulacyjnych, które zapobiegają
obciążeniom administracyjnym; (iii) najnowocześniejszej infrastrukturze cyfrowej oraz (iv) strukturze
koordynacji na poziomie UE w celu zapewnienia wspólnego strategicznego podejścia do platform i inicjatyw
na rzecz cyfryzacji przemysłu. W sprawozdaniu z zadowoleniem przyjęto komunikat z 2016 r., ale wyrażono
ubolewanie z powodu wąskiego skoncentrowania się w odniesieniu do sektora transportu na pojazdach
zintegrowanych z siecią i sterowanych automatycznie. Poparto w nim w szczególności propozycję tworzenia
centrów innowacji cyfrowych i centrów kompetencji cyfrowych. Wezwano też do zwiększenia finansowania
centrów innowacji cyfrowych oraz sprzyjania ich rozwojowi na szczeblu krajowym, a centrów kompetencji
cyfrowych w regionach o niższym poziomie cyfryzacji. Ponadto w sprawozdaniu zaapelowano do państw
członkowskich o zacieśnianie współpracy międzynarodowej pomiędzy wspomnianymi centrami. Dostrzeżono
w nim również potrzebę zwiększenia puli środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych
(EFIS) oraz inwestycji publicznych w infrastrukturę cyfrową i strategie cyfrowe. W związku z tym wezwano też
Komisję do ustanowienia finansowego okrągłego stołu do spraw cyfryzacji przemysłu. Oprócz tego
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w sprawozdaniu poparto w szczególności zwiększanie inwestycji publicznych i prywatnych w szybkie
połączenia, na przykład za pośrednictwem sieci 5G i sieci światłowodów. Wezwano w nim również Komisję
do przeanalizowania różnych modeli wspierania bezpieczeństwa cybernetycznego, a instytucje publiczne do
wprowadzenia obowiązkowych wymogów bezpieczeństwa cybernetycznego przy zamawianiu sprzętu
informatycznego i produktów w ramach internetu rzeczy. Podkreślono, że konieczna jest solidna strategia
normalizacyjna oraz inicjatywa w dziedzinie cyfryzacji skrojona na miarę potrzeb MŚP. Ponadto
w sprawozdaniu zaapelowano o wprowadzenie gwarancji umiejętności (minimalny poziom umiejętności
cyfrowych) oraz o znalezienie sposobów zapewnienia obywatelom dostępu do (ponownego) szkolenia się
i uczenia się przez całe życie.
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