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Euroopan komissio on hyväksynyt vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskevat
ehdotuksensa. Komissio ehdottaa vallitsevan digitaalisten investointien vajeen korjaamiseksi
uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa, jolla voidaan ohjata ja tukea Euroopan yhteiskunnan
ja talouden digitalisaatiota.
EU:n tason julkiset toimet ovat keskeisessä asemassa, sillä EU voi toimia edelläkävijä
”julkisten hyödykkeiden” ja valmiuksien hankinnassa ja helpottaa niiden käyttöä
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi ja innovoinnin ja kilpailukyvyn tukemiseksi.
Toiminta on perusteltua aloilla, joilla tarvitaan niin suurta rahoitusta, ettei yksikään
jäsenvaltio pysty toimimaan yksin riittävän ajoissa, aloilla, joilla on tarpeellista koota
Euroopassa hajallaan olevia resursseja, sekä aloilla, joilla yhteentoimivuus on olennaisen
tärkeää yleiseurooppalaisten palvelujen käyttöönoton kannalta.
Euroopassa tarjontaketjun alkupäässä vallitseva investointivaje tulee selvästi esiin siinä, että
tarjonta ei riitä tyydyttämään viimeisimmän teknologian kasvavaa kysyntää. Digitaalisten
valmiuksien parantaminen edellyttää investointeja asiaan liittyvien teknologioiden hankintaan
ja sen varmistamiseen, että niitä käytetään parhaalla tavalla ja yhteentoimivasti koko EU:ssa,
sekä niiden laajamittaisessa käyttöönotossa tarvittavan pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen
kehittämiseen. Tämä täydentää olemassa olevia EU:n ohjelmia, jotka kattavat digitalisaatioon
liittyviä tärkeitä näkökohtia erityisesti tutkimuksen ja innovoinnin (Euroopan horisontti) ja
fyysisten yhteyksien (Verkkojen Eurooppa) aloilla.
Tarve lisätä investointeja digitaalisiin valmiuksiin ja niiden laajempaan käyttöön saa laajaa
tukea sidosryhmiltä ja asiantuntijoilta, ja sitä tuetaan myös korkeimmalla poliittisella tasolla.
Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea Euroopan yhteiskunnan ja talouden digitalisaatiota ja
saattaa sen hyödyt Euroopan kansalaisten ja yritysten ulottuville. Ohjelma vahvistaa Euroopan
digitaalisia valmiuksia digitaaliteknologian keskeisillä aloilla ja laajentaa niiden leviämistä ja
käyttöä yleistä etua koskevilla aloilla ja yksityisellä sektorilla.
Ohjelmalla on viisi erityistavoitetta, eli i) suurteholaskenta, ii) tekoäly, iii) kyberturvallisuus
ja luottamus, iv) pitkälle viety digitaalinen osaaminen sekä v) käyttöönotto, digitaalisten
valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus. Nämä tavoitteet näkyvät ohjelman rakenteessa,
joka muodostuu viidestä toisistaan riippuvaisesta pilarista.
Ohjelman toteutuksessa käytetään suoraa hallinnointia varainhoitoasetuksen mukaisesti tai
välillistä hallinnointia asianmukaisten yhteisöjen tai elinten kanssa. Digitaalitalouden
ja -yhteiskunnan indeksiä käytetään vertailuvälineenä, jolla mitataan digitalisaation
edistymistä EU:ssa, ja sen pohjalta määritellään joukko indikaattoreita. Lisäksi määritellään
uusia indikaattoreita, jotta Digitaalinen Eurooppa -ohjelman vaikutuksesta saadaan
yksityiskohtaisempaa tietoa.
Tämä vaikutustenarviointi liittyy ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta.
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