
 

UE planuje zainwestować 9,2 mld EUR w kluczowe
technologie cyfrowe
 
Obliczenia wielkiej skali, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo i umiejętności
cyfrowe; Parlament zagłosował za finansowaniem projektów cyfrowych w tych
dziedzinach w latach 2021–2027.
 

Program „Cyfrowa Europa” to nowy program finansowania o wartości 9,2 mld EUR, którego
celem jest zapewnienie wszystkim Europejczykom umiejętności i infrastruktury niezbędnych do
sprostania wszystkim wyzwaniom cyfrowym w życiu prywatnym i zawodowym.
 
Jest to część strategii dalszego rozwoju potencjału technologicznego jednolitego rynku
cyfrowego, który mógłby stworzyć 4 mln miejsc pracy i zasilić gospodarkę UE kwotą 415 mld
EUR rocznie, a jednocześnie zwiększyć konkurencyjność UE na arenie międzynarodowej.
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Zdaniem sprawozdawczyni Angeliki Mlinar (ALDE, Austria) „[p]rzez zbyt wiele lat europejski
sektor technologii nie nadążał za innymi krajami, takimi jak Stany Zjednoczone i Chiny.
Potrzebujemy spójnego unijnego podejścia i ambitnych inwestycji, które rozwiążą chroniczny
problem rozdźwięku między rosnącym popytem na najnowsze technologie a ofertą dostępną w
Europie”.
 
Można by przykładowo przeznaczyć część budżetu na wzmocnienie pozycji MŚP i administracji
publicznej, co pozwoli im częściej i skuteczniej wykorzystywać technologie. Z innych środków
finansowane będą obszary o znaczeniu strategicznym, takie jak superkomputery, sztuczna
inteligencja i cyberbezpieczeństwo.
 
„W dziedzinie badań naukowych i innowacji Europa przoduje, ale europejskie przedsiębiorstwa,
zwłaszcza MŚP, nadal mają trudności z dostępem do nowych rozwiązań i ich
wykorzystywaniem. Program został stworzony przede wszystkim po to, aby rozwiązać problem
niskiego poziomu wykorzystania istniejących technologii badawczych. Jesteśmy na dobrej
drodze do udostępnienia jednego z najbardziej obiecujących i niezbędnych dla przyszłości
Europy funduszy” stwierdza A. Mlinar.
 
Pięć obszarów tematycznych programu „Cyfrowa Europa”
• 2,7 mld EUR na obliczenia superkomputerowe

• 2,5 mld EUR na sztuczną inteligencję

• 2 mld EUR na cyberbezpieczeństwo

• 700 mln EUR na umiejętności cyfrowe

• 1,3 mld EUR na zapewnienie szerokiego wykorzystania technologii cyfrowych

Więcej informacji
Pokrótce od EPRS: Program „ Cyfrowa Europa”, finansowanie transformacji cyfrowej po 2020
r.
Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie programu „Cyfrowa Europa” na
lata 2021–2027
Budżet UE: Komisja proponuje inwestycje w wysokości 9,2 mld euro w pierwszy w historii
program w dziedzinie technologii cyfrowych
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http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/125026/ANGELIKA_MLINAR/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20180615STO05926/eu-plans-to-close-the-gap-in-high-performance-computing
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/security/20190307STO30713/parlament-dazy-do-poprawy-cyberbezpieczenstwa-w-europie-infografika
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
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_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_pl.htm

