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Nemzetközi konferencia Európa digitális
gazdaságáról
 
A digitális forradalom hatása jövőnkre címmel tart nemzetközi konferenciát az EP és a
Bizottság április 25-én Brüsszelben. Elindult a regisztráció, de a közvetítés online is
követhető.
 
A digitális egységes piac létrehozása várhatóan 415 milliárd euróval járul hozzá Európa
gazdaságához, számos munkahelyet és lehetőséget teremtve. Ugyanakkor, míg az új
technológiák teret nyitnak az üzleti és innovációs fejlődésnek, az Európán belül tapasztalható
digitális szakadék miatt a tagállamok nem egyenlő arányban részesülnek a digitális forradalom
előnyeiből.
 
 
 
Hogyan támogatja az EU az innovációt és hozza létre az európai adatgazdaságot? Milyen
lehetőségeket rejtenek az olyan újgenerációs információs technológiák, mint a dolgok internete
(Internet of Things), a felhőalapú számítástechnika, a big data és az adatelemzés? Miként tudja
az EU megtartani az állampolgárok bizalmát, akiknek ma már 80%-a az interneten tájékozódik,
és 70%-a a híreket is online fogyasztja?
 
 
 
Ezeket a kérdéseket járják körül szakértők, jogalkotók, döntéshozók és a digitális piac
képviselői április 25-én az Európai Parlament és az Európai Bizottság közös nemzetközi
konferenciáján a Parlamentben, Brüsszelben.
 
 
 
A konferencia témái:
 

Lefedettség és az adatgazdaság fejlesztése, a digitális szakadék megszüntetése
például az 5G, a nagyteljesítményű számítástechnika, és a mesterséges intelligencia
kiaknázásával 
Jobb  hozzáférésen  alapuló  innováció,  az  adatok  elsődleges  és  újbóli
felhasználása 
A  digitális  szolgáltatások  előnyei,  kihívásai  és  új  lehetőségei  az  európaiak
számára,  illetve  az  emberek  bizalmának  fenntartása 
A  digitális  egységes  piac  létrehozása  és  a  határok  megnyitása  az  európai
vállalkozások számára
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A konferencia 14:30-kor kezdődik, kapunyitás 13:00 órakor.
 
További információ
Élő közvetítés
A konferencia programja (angolul)
Háttérinformáció a konferencia témáiról (angolul)
Agytrösztök az uniós digitális gazdaságról (tanulmányok angolul)
Összeállítás: digitális egységes piac
Az Európai Bizottság a digitális egységes piacról
Bizottsági közlemény: A digitális egységes piaci stratégia végrehajtásának félidős értékelése
A digitális forradalom hatása jövőnkre: tematikus áttekintő (angolul)
Hogyan alkalmazkodhatunk az új digitális körülményekhez? Kihívások és politikai válaszok
(angolul)
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/other-events/video?event=20180425-1430-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/other-events/video?event=20180425-1430-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180424RES02410/20180424RES02410.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180423RES02327/20180423RES02327.pdf
https://epthinktank.eu/2017/05/19/the-digital-economy-in-the-eu-what-think-tanks-are-thinking/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/informacios-tarsadalom
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52017DC0228
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HL_Digital_Transformation_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614734/EPRS_BRI(2018)614734_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614734/EPRS_BRI(2018)614734_EN.pdf
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