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INVESTERING I FREMTIDEN
DIGITAL OMSTILLING 2021-2027
HVORFOR ER DETTE EN PRIORITET?
Digital omstilling er nøglen til at frigøre fremtidig vækst i Europa. Det næste langsigtede EU-budget – EU’s flerårige
finansielle ramme – vil gennem nye finansieringsprojekter bidrage til at lukke EU’s digitale investeringshul for perioden
2021-2027.

HVAD ER DET NYE FOR PERIODEN 2021-2027?
Der er med strategien for et digitalt indre marked indført en solid ramme, som nu skal modsvares af et lige så solidt
investeringsprogram for at få det bedste ud af de mange nye muligheder, som digital omstilling giver:
Der vil være flere investeringer i det digitale
område end tidligere.

Styrke flere igangværende
samarbejdsprojekter med
medlemsstaterne.

Fokus på områder af
offentlig interesse.

Kommissionen oprettede et nyt program for et digitalt Europa med et samlet budget på 9,2 mia. euro til at udforme og
støtte den digitale omstilling af Europas samfund og økonomier. Programmet vil fremme fremtrædende investeringer i
supercomputere, kunstig intelligens, cybersikkerhed og højtudviklede IT-færdigheder.

Supercomputere

Kunstig intelligens
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Sikring af den
brede anvendelse
af digitale teknologier i økonomier og
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DER ER FEM FOKUSOMRÅDER I PROGRAMMET FOR ET DIGITALT EUROPA:

HVORDAN VIL DET KOMMENDE EU-BUDGET ELLERS GØRE EN
FORSKEL PÅ DET DIGITALE OMRÅDE?
Digital omstilling er også
i centrum af Connecting
Europe-faciliteten
med
henblik på at udvikle digitale infrastrukturer.

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og
Samhørighedsfonden vil støtte digital omstilling af økonomien på regionalt plan og udvikle
regionale netværk og systemer til fremme af
bæredygtig transport, intelligente energinet, intelligente byer og adgang til højhastighedsbredbånd i henhold til målsætningen om ”et mere
intelligent Europa” og “et tættere sammenknyt-

Investeringer på det digitale område vil være mulige under de fire
områder i den kommende InvestEU-fond, især digitale infrastrukturer, digital omstilling af små virksomheder, forskning i digital teknologi og støtte til den sociale økonomi, der drager nytte af den
digitale omstilling.

Det nye forsknings- og innovationsprogram, Horisont Europa vil fremme EU-midlernes videnskabelige, økonomiske og samfundsmæssige indvirkning, og i sidste ende øge europæernes velfærd.
Sammen med programmet for et digitalt Europa
vil det sikre synergier på områder som kunstig intelligens, robotteknologi, højtydende computere og
big data.

Den nye Europæiske Socialfond+ vil bidrage til at udstyre borgerne med basale færdigheder til den nye digitale verden gennem projekter i medlemsstaterne. Investeringer i digital opkvalificering er også omfattet af Globaliseringstilpasningsfonden.
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HVORFOR ER DISSE OMRÅDER EN PRIORITET, OG HVORDAN VIL
BUDGETTET BLIVE ANVENDT?
SUPERCOMPUTERE

Der er brug for højtydende computere eller supercomputere til at behandle stadig større datamængder. Det nye program for et digitalt Europa vil styrke EU’s kapacitet inden for højtydende computere og databehandling og sikre deres
brede anvendelse på områder som bekæmpelse af klimaændringer, forbedring af sundhedspleje og sikkerhed.
Kommissionen forslog i januar 2018 et større initiativ om supercomputere – Fællesforetagendet EuroHPC – for at oprette en verdensklasses supercomputer- og datainfrastruktur sammen med medlemsstaterne og opfordre til europæiske
bidrag på dette område. Med allerede 15 medlemsstater og Schweiz, som har tilsluttet sig, forventes det europæiske
samarbejde at blive operationelt før slutningen af 2018.
€2.7 mia til supercomputere til:
at opbygge og styrke EU’s kapacitet
inden for højtydende computere og databehandling med verdensklasses exascale-kapacitet inden 2022/2023 (på
mindst en miliard miliard eller 1018
beregninger i sekundet) og post-exascale-faciliteter inden 2026/2027

at sikre en bred anvendelse af supercomputere både på områder af offentlig interesse som sundhed, miljø og
sikkerhed og i industrien, navnlig små
og mellemstore virksomheder.
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KUNSTIG INTELLIGENS

Kunstig intelligens er en af de mest lovende teknologier for økonomisk vækst, og en potentiel løsning på samfundsudfordringer i de kommende år. Den nye bølge af kunstig intelligens-baserede innovationer vil få en dybdegående indvirkning
ikke kun på digitale produkter og tjenester, men også på den traditionelle ikke-IKT-baserede industri, og bidrage til at
forbedre folks hverdag.
Kommissionen præsenterede i april 2018 en række foranstaltninger for at øge offentlige og private investeringer inden for
kunstig intelligens for at forberede socioøkonomiske ændringer og sikre en passende etisk og retlig ramme.
€2.5 mia euro til kunstig intelligens til:
at opbygge og
styrke anvendelsen af kunstig intelligens
hos virksomheder og offentlig
administration

at lette sikker
adgang til og
lagring af større
datamængder
og algoritmer.

at styrke og støtte
eksisterende test- og
forsøgsfaciliteter for
kunstig intelligens i
medlemsstaterne og
tilskynde deres samarbejde.

CYBERSIKKERHED OG TILLID

Samtidig med at man åbner op for nye muligheder for, at borgerne kan skabe kontakt og formidle information, har de
digitale teknologier også medført nye risici. Disse omfatter øgede cyber-angreb og svig, datatyveri og forsøg på at
destabilisere vore demokratier. Det er afgørende at investere i cybersikkerhed, da tillid og kendskab er grundlaget for
et fungerende indre digitalt marked. EU har reageret på disse udfordringer ved at vedtage en bred vifte af cybersikkerhedsforanstaltninger, herunder den første EU cybersikkerhedslovgivning (NIS).
Udover at fortsætte investeringerne i forskning og udvikling fra Horisont Europa har Kommissionen i dag foreslået investeringer for at styrke kapaciteten og sikre, at Unionen har den teknologiske og industrielle kapacitet til at sikre dens
økonomi, samfund og demokrati.
€2 mia euro til cybersikkerhed til:
at støtte sammen med
medlemsstaterne, indkøb af
avanceret cybersikkerhedsudstyr,
værktøjer og datainfrastrukturer

at støtte den bedste anvendelse af
europæisk viden, kapacitet og færdigheder inden for cybersikkerhed

at sikre en bred udrulning af de
seneste cybersikkerhedsløsninger i
økonomien

at styrke kapaciteten i
medlemsstaterne og den private sektor for at opnå et højt fælles niveau
for sikkerhed i netværk og informationssystemer i hele EU.
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HØJTUDVIKLEDE IT-FÆRDIGHEDER

Indtjening ved investering i digitale teknologier kan kun høstes, hvis der er nok kvalificerede personer, som kan anvende
dem. Kun en højt kvalificeret arbejdsstyrke i EU kan indføre disse teknologier i vore økonomier. Programmet for et digitalt Europa vil tilbyde nuværende og kommende studerende og teknologieksperter gode muligheder for at fortsætte
deres uddannelse og karriere inden for avancerede digitale teknologier.
Der er for tiden mere end 350 000 ledige jobs i Europa for højt kvalificerede tekniske eksperter på områder som kunstig
intelligens, dataanalyse og cybersikkerhed.
€700 mio euro til IT-færdigheder til:
at støtte udformning
og gennemførelse af
langfristede uddannelser og kurser til
studerende, IT-fagfolk og arbejdsstyrken

at støtte udformning
og gennemførelse af
kortfristede uddannelser og kurser til
iværksættere, ledere
af små virksomheder og arbejdsstyrken

at støtte oplæring på
jobbet og praktikophold til studerende,
unge iværksættere og
nyuddannede.

SIKRING AF DEN BREDE ANVENDELSE AF DIGITALE TEKNOLOGIER I ØKONOMIER OG SAMFUND

Programmet for et digitalt Europa vil sikre digitaliseringen af offentlig administration og offentlige tjenester og EU-dækkende interoperabilitet og lette adgangen til teknologi og knowhow for alle virksomheder, navnlig små og mellemstore
virksomheder.
€1.3 mia til digital omstilling af områder af offentlig interesse og digitalisering af industrien til:
at sikre, at den offentlige sektor og
områder af offentlig interesse som
sundhedspleje, uddannelse, transport,
kulturelle og kreative sektorer, kan anvende og få adgang til aktuelle digitale

at yde mere interoperable offentlige
tjenester i hele EU og på EU-plan

at tilbyde offentlig administration
adgang til test og forsøg med digitale
teknologier, herunder anvendelse ind
over grænserne

at støtte industriens tilgang til
avancerede digitale og tilknyttede
teknologier, navnlig små og mellemstore virksomheders

at opbygge og styrke nettet af digitale innovationsknudepunkter

at støtte og følge den seneste teknologiske udvikling tæt, som kan være
til gavn for den europæiske økonomi
og det europæiske samfund.
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