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Europos Komisija priėmė 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos pasiūlymus.
Siekdama pašalinti dabartinį skaitmeninių investicijų deficitą, Komisija pasiūlė naują
Skaitmeninės Europos programą, kuri suteiktų pavidalą Europos visuomenės ir ekonomikos
skaitmeninei transformacijai ir prie jos prisidėtų.
Viešoji intervencija ES lygmeniu yra svarbus pirmas žingsnis siekiant įgyti vadinamąjį bendrą
turtą ir pajėgumų ir sudaryti palankias jų naudojimo sąlygas. Taip būtų sprendžiami
visuomenės uždaviniai, skatinamos inovacijos ir konkurencingumas. Intervencija tikslinga
tose srityse, kuriose reikalingas finansavimas yra tokio masto, kad jokia valstybė narė
negalėtų laiku veikti pati viena, taip pat srityse, kuriose reikia sujungti įvairiose Europos
vietose esančius išteklius, ir srityse, kuriose, siekiant užtikrinti visos Europos paslaugų
teikimą, nepaprastai svarbus sąveikumas.
Europoje pastebimas pradinės grandies investicijų deficitas, kurį sąlygoja augančios naujausių
technologijų paklausos ir pasiūlos neatitikimas. Siekiant gerinti skaitmeninius pajėgumus,
reikalingos investicijos įsigyti reikiamas technologijas, užtikrinti tinkamą ir sąveikų jų
naudojimą visoje Europoje bei vystyti plataus masto jų naudojimui reikalingus aukšto lygio
skaitmeninius įgūdžius. Tai papildo dabartines ES programas, apimančias svarbius
skaitmeninės ekonomikos aspektus, ypač mokslinius tyrimus ir inovacijas („Europos
horizontas“) ir fizines jungtis („CEF2“).
Investicijų į skaitmeninius gebėjimus ir platesnį jų naudojimą didinimui plačiai pritaria
suinteresuotieji subjektai ir ekspertai; jis taip pat remiamas aukščiausiu politiniu lygmeniu.
Bendras programos tikslas – remti skaitmeninę Europos visuomenės ir ekonomikos
transformaciją piliečių ir įmonių labui. Šia programa bus stiprinami Europos gebėjimai
pagrindinėse skaitmeninių technologijų srityse, o šios technologijos bus plačiau skleidžiamos
ir diegiamos viešojo intereso srityse ir viešajame sektoriuje.
Programa bus siekiama penkių tikslų, susijusių su: i) itin našiu skaičiavimu, ii) dirbtiniu
intelektu, iii) kibernetiniu saugumu ir pasitikėjimu, iv) aukšto lygio skaitmeniniais įgūdžiais ir
v) diegimu, geriausiu skaitmeninių gebėjimų panaudojimu ir sąveikumu. Šie tikslai atspindėti
programos struktūroje, kuri suskirstyta į penkias tarpusavyje susijusias sritis.
Programa bus įgyvendinama tiesiogiai, laikantis Finansinio reglamento, arba netiesiogiai per
atitinkamus subjektus ar institucijas. Pasinaudojant dabartiniu skaitmeninės ekonomikos ir
visuomenės indeksu (orientacinė priemonė, kuria matuojama skaitmeninimo ES pažanga), bus
sukurtas rodiklių rinkinys. Be to, siekiant gauti išsamios grįžtamosios informacijos apie
Skaitmeninės Europos programos poveikį, bus sukurti nauji rodikliai.
Šis poveikio vertinimas pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento dėl Skaitmeninės Europos programos.
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