
Virksomhederne får nye muligheder i et digitaliseret samfund

Producenterne kan optimere deres produktion

▶ Databaseret optimering alene kan spare produktionssektoren 
90 mia. € på verdensplan.

HVORDAN GAVNER DET 
VIRKSOMHEDERNE?

Adgang til industrielle data af høj kvalitet1
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EUROPAS DIGITALE 
FREMTID I STØBESKEEN

#DigitalEU

Landbruget kan producere flere fødevarer med lavere omkostninger

▶ Analyser af data om høst, frø og anvendelse af gødning kan gøre landbruget mere 
effektivt. Landbrugerne kunne tjene 225 € mere pr. hektar.

▶ Det EU-finansierede projekt om datadrevet bioøkonomi har nedbragt 
omkostningerne til sprøjtning og vanding med 30 %.

https://twitter.com/hashtag/digitaleu


▶ Pakken om digitale tjenester skal føre til utvetydige regler for adgang til 
det indre marked og regler, der styrker onlineplatformes ansvar.

Støtte til SMV'ers brug af kunstig intelligens

En bedre ramme for handel på nettet2

Konkurrenceregler, der er egnede til 
formålet3

Investeringer i mennesker og infrastruktur4
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Fair adgang til markederne og til at oprette, opskalere, innovere og konkurrere 
på lige vilkår.

Sikre, at EU's regler passer til digitale virksomheder - store som 
små – samt til traditionel industri.

▶ Flere arbejdstagere med digitale færdigheder skal fylde de 1 
million ledige job, der bremser virksomhedernes vækst.

▶ Finansiering fra EU og medlemsstaterne skal sætte skub i avanceret 
konnektivitet og sikre europæiske dataskyer.

▶ Udvikling af en ny SMV-strategi for at styrke innovative og hurtigtvoksende 
nystartede virksomheder og SMV'er

▶ Oprettelse af specialiserede digitale innovationsknudepunkter inden for 
kunstig intelligens

▶ Forbedret adgang til finansiering.


