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Az Európai Bizottság elfogadta a 2021 és 2027 közötti időszakra érvényes többéves pénzügyi
keretre vonatkozó javaslatát. A jelenlegi digitális beruházási szakadék áthidalása érdekében a
Bizottság javaslatot tett a Digitális Európa program létrehozására az európai társadalom és
gazdaság digitális transzformációjának formálása és támogatása céljából.
Az európai szintű állami beavatkozás kulcsszerepet játszik, mivel az első lépést jelenti a
„közös javak” és kapacitások megszerzése, valamint a társadalmi kihívások leküzdése,
valamint az innováció és a versenyképesség előmozdítása érdekében történő felhasználásuk
előmozdításában. A beavatkozás azokon a területeken indokolt, ahol olyan jelentős mértékű
finanszírozásra van szükség, hogy egyetlen tagállam sem tud megfelelő időben egyedül
fellépni, ahol az Európa-szerte megtalálható erőforrások egyesítésére van szükség, és ahol az
interoperabilitás elengedhetetlen a páneurópai szolgáltatások telepítéséhez.
Európában nyilvánvalóan beruházási hiány áll fenn a beszállítói oldalon, amit jól mutat a
legújabb technológiák iránti növekvő kereslet és a kínálat közötti összhang hiánya. A digitális
kapacitások fejlesztéséhez beruházásokra van szükség a megfelelő technológiák
beszerzéséhez, az Unió egész területén megvalósuló interoperábilis felhasználásuk
biztosításához, valamint a széles körű elterjedésükhöz szükséges korszerű digitális készségek
kifejlesztéséhez. Ez kiegészíti a már meglévő, a digitális világ fontos aspektusaira vonatkozó
uniós programokat, nevezetesen a kutatás és innováció (Horizont Európa) és a fizikai
összekapcsolás (CEF2) terén.
A digitális kapacitásokba történő befektetések bővítésének és használatuk elterjesztésének
szükségessége széles körben támogatott gondolat az érdekeltek és a szakértők körében
csakúgy, mint a legmagasabb politikai szinteken.
A program általános célkitűzése az európai társadalom és gazdaság digitális átalakulásának
támogatása és az ebből fakadó előnyök eljuttatása az európai polgárokhoz és
vállalkozásokhoz. A program erősíti Európa kapacitásait a kulcsfontosságú digitális
technológiai területeken és növeli azok hozzáférhetőségét és elterjedtségét a közérdekű
területeken és a magánszektorban.
A program öt konkrét célkitűzése nevezetesen i. a nagy teljesítményű számítástechnika, ii. a
mesterséges intelligencia, iii. a kiberbiztonság és bizalom, iv. a korszerű digitális készségek,
valamint v. a telepítés, a digitális kapacitások legjobb felhasználása és az interoperabilitás.
Ezek a célkitűzések tükröződnek az öt független pillérből álló programszerkezetben.
A program megvalósítása közvetlenül a költségvetési rendelet szerint, illetve közvetve a
megfelelő szervezetek és szervek segítségével történik. Egy sor mutatószám a digitális
gazdaság és társadalom már meglévő fejlettségi mutatója, azaz a digitalizáció EU-ban történő
terjedésének mérésére használt referencia-eszköz alapján kerül meghatározásra. Emellett új
mérőszámok is kidolgozásra kerülnek annak érdekében, hogy részletes visszajelzés álljon
rendelkezésre a DEP hatásáról.
Ez a hatásvizsgálat az Európai Parlament és a Tanács Digitális Európa programról szóló
rendeletre vonatkozó jogalkotási javaslathoz csatolva olvasható.
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