
A digitalizált társadalom új üzleti lehetőségeket nyújt

A gyártók optimalizálhatják a termelést

▶ Az adatalapú optimalizálás önmagában is világszerte 90 milliárd eurót  
takaríthat meg a feldolgozóiparban.

A DIGITALIZÁCIÓ 
ÉS A VÁLLALKOZÁSOK
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A gazdálkodók alacsonyabb költségek mellett több élelmiszert tudnak előállítani

▶ A betakarításra, a vetőmagokra és a műtrágyahasználatra vonatkozó adatok 
elemzése hatékonyabbá teheti a gazdálkodást. A gazdálkodók bevétele 
hektáronként 225 euróval is nőhet.

▶ Az uniós finanszírozású, adatvezérelt biogazdaságra összpontosító projekt 
nyomán 30%-kal csökkent a permetezés és az öntözés költsége.

https://twitter.com/hashtag/digitaleu


▶ A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály egyértelműbb szabályokat 
állapít meg az egységes piachoz való hozzáférés és az online platformok 
felelősségvállalásának megerősítése érdekében.

Támogatás a kkv-k számára a mesterséges 
intelligencia használatához

Jobb keret az online üzleti tevékenységekhez2

Célravezető versenyszabályok3

Befektetés az emberekbe 
és az infrastruktúrába4
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A vállalkozások tisztességes feltételek mellett léphetnek piacra, indíthatják be 
tevékenységeiket, bővülhetnek, újíthatnak és versenyezhetnek.

E törekvések gondoskodnak arról, hogy az uniós szabályok 
megfelelőek legyenek mind a kisebb és nagyobb digitális, mind 

a hagyományos iparágak számára.

▶ Több, digitális készségekkel rendelkező munkavállaló tölti be 
a vállalkozások növekedéséhez szükséges 1 millió álláshelyet.

▶ Uniós és nemzeti finanszírozás a fejlett konnektivitás és 
a biztonságos európai adatfelhők érdekében.

▶ Új kkv-stratégia kidolgozása az innovatív és gyorsan növekvő start-upok és 
kkv-k megerősítése érdekében

▶ Kifejezetten a mesterséges intelligenciára szakosodott digitális innovációs 
központok létrehozása

▶ A finanszírozáshoz való hozzáférés javítása


