
 

ЕС планира да инвестира 9,2 млрд. евро в
ключови цифрови технологии
 
Парламентът одобри финансирането на европейска програма за суперкомпютри,
изкуствен интелект, електронна сигурност и цифрови умения за периода 2021-2027
г.
 

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (Digital Europe) е нова
инициатива на ЕС с бюджет от 9,2 млрд. евро. Тя цели да осигури уменията и
инфраструктурата, от които европейците се нуждаят, за да отговорят на цифровите
предизвикателства в личния и деловия живот.
 
 
Програмата е част от стратегия за развитие на технологичния потенциал на единния
цифров пазар, който може да създаде 4 млн. работни места и да добави 415 млрд. евро
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Съвременните цифрови технологии откриват нови възможности за бизнеса ©AP Images/European Union-EP
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годишно към европейската икономика.
 
 
„От дълги години технологичният сектор в ЕС изостава спрямо други страни като САЩ
и  Китай.  Нуждаем  се  от  последователен  общоевропейски  подход  и  амбициозни
инвестиции, за да намерим решение на хроничното несъответствие между растящото
търсене  на  най-модерните  технологии  и  наличното  предлагане  в  Европа“,  заяви
докладчикът  Ангелика  Млинар  (АЛДЕ,  Австрия).
 
 
Част от бюджета ще бъде заделен за малки предприятия и административни служби с
цел  да  се  насърчи  по-доброто  използване  на  технологиите  от  тях.  Друга  част  от
средствата  ще  бъдат  насочени  в  стратегически  области  като  суперкомпютрите,
изкуствения  интелект  и  електронната  сигурност.
 
 
Ангелика  Млинар  посочи,  че  въпреки  наличието  на  изключителни  европейски
постижения в  изследванията и  иновациите „за  нашите фирми,  особено за малкия
бизнес, все още е трудно да получат достъп и да се възползват от новите технологии“.
„Програмата е създадена, за да се заеме с проблема за ниското ниво на въвеждане на
изпитателни  технологии.  На  път  сме  да  създадем  един  от  най-обещаващите  и
необходими  фондове  за  бъдещето  на  Европа“,  добави  тя.
 
В какво ще инвестира Програмата в областта на цифровите технологии за Европа
• 2,7 млрд. евро за суперкомпютри

• 2,5 млрд. евро за изкуствен интелект

• 2 млрд. евро за електронна сигурност

• 700 млн. евро за цифрови умения

• 1,3 млрд. евро за насърчаване на използването на цифровите технологии

Допълнителна информация
Процедура и документи
Информация на Европейската комисия за програмата
Материал на Изследователската служба на ЕП
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https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/125026/ANGELIKA_MLINAR/home
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20180615STO05926/eu-plans-to-close-the-gap-in-high-performance-computing
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/security/20190307STO30713/meps-work-to-boost-europe-s-cyber-security-infographic
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0227(COD)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628231/EPRS_BRI(2018)628231_EN.pdf

