
 

9,2 milijarde evropskih naložb v ključne digitalne
tehnologije
 
Evropska unija je pripravljena vložiti milijarde v razvoj na področju visokozmogljivega
računalništva, umetne inteligence, kibernetske varnosti in digitalnih veščin.
 

Poslanci so potrdili financiranje dobrih devet milijard evrov vrednega programa Digitalna
Evropa, ki bo z vlaganjem v razvoj zagotovil, da bodo Evropejci imeli dostop do ključnih
tehnologij, znanj in spretnosti potrebnih za reševanje izzivov prihodnosti. Sredstva bodo EU
omogočila naložbe v digitalno gospodarstvo in družbo, ki so ključnega pomena za razvoj
evropskega gospodarstva, znanosti in izobraževanja.
 
Velikopotezne naložbe bodo izboljšale mednarodno konkurenčnost EU in okrepile strateške
digitalne zmogljivosti Evrope. Te zadevajo visokozmogljivo računalništvo, umetno inteligenco,
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kibernetsko varnost in napredne digitalne spretnosti, dostopne gospodarstvu, javnemu sektorju
in širši družbi.
 
Program Digitalna Evropa je del strategije za razvoj digitalnega trga, ki lahko Evropejcem
prinese štiti milijone delovnih mest in okrepi mednarodno konkurenčnost evropskega
gospodarstva, raziskav in razvoja.
 
»Evropski tehnološki sektor že leta zaostaja za drugimi državami, najbolj za ZDA in Kitajsko.
Razkorak med potrebami po najnovejših tehnologijah in tem, kar lahko razvijemo v Evropi, je
ogromen. To lahko premostimo le z močnim skupnim nastopom in ambicioznim načrtom
investicij,« je povedala avstrijska poslanka Angelika Mlinar (ALDE), ki je v parlamentu
odgovorna za to področje.
 
Del financiranja bo namenjen spodbujanju malih in srednjih podjetij ter javne uprave, da pri
svojem delu več in bolje uporabljajo nove tehnologije. Večino sredstev progama pa bo
namenjenih investicijam v strateško pomembne sektorje, kot so razvoj superračunalnikov,
umetne inteligence in kibernetske varnosti.
 
»Evropski znanstveniki so na področju razvoja in inovacij med vodilnimi na svetu, na drugi strani
pa naša podjetja, predvsem mala, do teh tehnoloških rešitev žal težko dostopajo, od njih imajo
malo koristi,« dodaja Mlinarjeva. »Program Digitalna Evropa je zasnovan z namenom, da to
izboljšamo, da olajšamo dostop do novih tehnologij. Gre za eno izmed najobetavnejših in
najpomembnejših naložb za prihodnost Evrope.«
 
EU naložbe v ključne digitalne tehnologije:
• Razvoj superračunalnikov: 2,7 milijarde €

• Umetna inteligenca: 2,5 milijarde €

• Kibernetska varnost: 2 milijarde €

• Digitalne spretnosti: 700 milijonov €

• Zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij: 1,3 milijarde €

Več
Dosje postopka
Briefing: Digital Europe programme - Funding digital transformation beyond 2020
Commission welcomes agreement on Digital Europe programme for 2021-2027 (sporočilo za
javnost)
Proračun EU: Komisija v doslej prvem digitalnem programu predlaga naložbe za 9,2 milijarde
evrov (sporočilo za javnost)
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http://www.europarl.europa.eu/meps/sl/125026/ANGELIKA_MLINAR/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20180615STO05926/eu-plans-to-close-the-gap-in-high-performance-computing
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0227(COD)
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628231/EPRS_BRI(2018)628231_EN.pdf
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_sl.htm
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