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JÖVŐJÉNEK ALAKÍTÁSA

Ki részesül majd az EU digitális stratégiája kínálta előnyökből?

MINDEN EURÓPAI

A technológia hozzájárul 
életminőségünk javításához.

VÁLLALKOZÁSOK

A vállalkozások tisztességes 
feltételek mellett indulnak, 
bővülnek, újítanak és 
versenyeznek.

Mindannyian tapasztaljuk, hogy a digitális átalakulás az életünk részét képezi. 
Az EU digitális stratégiája a megoldás arra, hogy ez az átalakulás az uniós 
értékekkel összhangban a polgárok, a vállalkozások és bolygónk javára váljon.

BOLYGÓNK

A digitális technológiák segítik 
az EU-t a klímasemlegesség 
megvalósításában.

Mit fogunk tenni?

Technológia az emberek 
szolgálatában

Méltányos és 
versenyképes 
digitális gazdaság

Nyílt, demokratikus 
és fenntartható 
társadalom
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Technológia az emberek szolgálatában

   Beruházás az összes európai polgár digitális kompetenciáinak fejlesztésébe

   Védelem a kiberfenyegetésekkel szemben (hekkertámadások, zsarolóvírusok, 
személyazonosság-lopás)

   Biztosíték arra, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése során 
tiszteletben tartják az emberek jogait, ezzel megnyerve bizalmukat

   A szupergyors széles sávú rendszerek terjedése Európa-szerte az 
otthonokban, az iskolákban és a kórházakban

   Európa szuperszámítógépes kapacitásának bővítése: innovatív 
orvostudományi, közlekedési és környezetvédelmi megoldások

Méltányos és versenyképes 
digitális gazdaság

Nyílt, demokratikus és fenntartható társadalom

   Dinamikus közösséget alkotó innovatív és gyorsan növekvő 
start-upok és kkv-k: finanszírozási lehetőségek és terjeszkedés

   Javaslat a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra az 
online platformok fokozott felelősségvállalása és az online 
szolgáltatások szabályainak egyértelműsítése érdekében

   Uniós szabályok, melyek a digitális gazdaságban is 
célravezetőek

   Biztosíték arra, hogy a vállalkozások Európában tisztességes 
feltételek mellett versenyezzenek egymással

   A minőségi adatokhoz való hozzáférés javítása a személyes és érzékeny adatok védelmének 
biztosítása mellett

   Technológia, melynek használatával az EU 2050-re klímasemleges lehet

   A digitális ágazat szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése

   Hatékonyabb ellenőrzés saját adataink felett, személyes adataik fokozott védelme mellett

   Európai egészségügyi adattér kialakítása a célzott kutatás, diagnózis és kezelés 
előmozdítására

   Küzdelem az online dezinformáció ellen, a sokszínű és megbízható 
médiatartalom előmozdítása
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Az EU:

Európa: globális vezető szerep

   arra törekszik, hogy a digitális gazdaság tekintetében 
globális példaképpé váljon;

   támogatja a fejlődő gazdaságok digitalizációs 
törekvéseit;

   kidolgozza a megfelelő digitális szabványokat, és azok 
nemzetközi előmozdításán munkálkodik.
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