
 

EU planerar att investera 9,2 miljarder euro i viktig
digital teknik
 
Höghastighetsdatorer, artificell intelligens, cybersäkerhet och digital kompetens:
kammaren röstade för att backa upp EU:s digitala projekt inom dessa områden för 2021-
2027.
 

Programmet för ett digitalt Europa är ett nytt euro-program på 9,2 miljarder och som är ämnat
att se till så att alla européer har den kompetens och infrastruktur som krävs för att möta en
bredd av digitala utmaningar som kan finnas i deras privatliv och på arbetet.
 
Som en del i strategin att vidareutveckla den tekniska potentialen hos den digitala inre
marknaden skulle programmet för ett digitalt Europa kunna bidra med 4 miljoner jobb och 415
miljarder euro till EU:s ekonomi årligen, samtidigt som det förbättrar unionens konkurrenskraft
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internationellt.
 
– Europas tekniksektor har allt för länge släpat efter tredjeländer som USA och Kina. Vi behöver
en konsekvent EU-omfattande hållning och ambitiösa investeringar för att säkra en lösning på
den kroniska felmatchningen av en ökande efterfrågan på den senaste tekniken och den
aktuella tillgängligheten i Europa, säger föredragande Angelika Mlinar (ALDE, Österrike). 
 
En del av budgeten ska till exempel fördelas till små och medelstora företag och offentlig
förvaltning för att de ska kunna använda tekniken bättre och oftare, medan andra delar kommer
att gälla för strategiskt viktiga områden som superdatorer, artificiell intelligens och
cybersäkerhet.
 
– Vi kan räkna med europeisk excellens när det gäller forskning och innovation, men våra
företag - särskilt mindre företag - har fortfarande svårt att få del av nya lösningar. Programmet
har designats för att specifikt möta den låga användningen av existerande testteknik. Vi är på
väg att presentera en av de mest lovande och nödvändiga resurserna för Europas framtid,
sammanfattar Mlinar.
 
Mer information
Följ ärendet från förslag till beslut
Pressmeddelande 2019-02-14: Commission welcomes agreement on Digital Europe
programme for 2021-2027 (en)
Pressmeddelande 2018-06-06: EU:s budget: Kommissionen vill investera 9,2 miljarder euro i
det allra första digitala programmet
Parlamentets utredningstjänst (underlag): Digital Europe programme, Funding digital
transformation beyond 2020 (en)
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https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/125026/ANGELIKA_MLINAR/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20180615STO05926/eu-plans-to-close-the-gap-in-high-performance-computing
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/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)
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-welcomes-agreement-digital-europe-programme-2021-2027
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-welcomes-agreement-digital-europe-programme-2021-2027
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_sv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_sv.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628231/EPRS_BRI(2018)628231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628231/EPRS_BRI(2018)628231_EN.pdf

