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INFHEISTÍOCHT A DHÉANAMH SA TODHCHAÍ
AN CLAOCHLÚ DIGITEACH, 2021-2027
CÉN FÁTH A BHFUIL TOSAÍOCHT Á TABHAIRT DON RÉIMSE SEO?
Is leis an gclaochlú digiteach, thar rud ar bith eile, a chuirfear borradh faoin bhfás san Eoraip san am amach romhainn. Trí thionscadail
nua a mhaoiniú, beidh buiséad fadtéarmach nua an Aontais Eorpaigh – an Creat Airgeadais Ilbhliantúil Eorpach – ina chuidiú an
bhearna san infheistíocht dhigiteach san Aontas a dhúnadh don tréimhse 2021-2027.

NA GNÉITHE NUA DON TRÉIMHSE 2021-2027
De thoradh na Straitéise maidir le Margadh Aonair Digiteach, tá creat láidir curtha ar bun, agus ní mór anois clár infheistíochta
chomh láidir céanna a chur ar bun chun lántairbhe a bhaint as an iliomad deiseanna nua a leanann an claochlú digiteach:
Is mó i bhfad an
infheistíocht a dhéanfar san
earnáil dhigiteach feasta.

Cuirfear béim ar réimsí
a bhaineann le leas an
phobail.

Neartófar roinnt tionscadal
comhair atá ar siúl leis na
Ballstáit.

Bhunaigh an Coimisiún clár nua, an clár don Eoraip Dhigiteach, ag a bhfuil €9.2 billiún de bhuiséad iomlán chun claochlú digiteach
shochaithe agus gheilleagair na hEorpa a mhúnlú agus a chothú. Cuirfidh an clár borradh faoi infheistíochtaí líne tosaigh sa tsárríomhaireacht, san intleacht shaorga, sa chibearshlándáil agus in ardscileanna digiteacha.

An tSárríomhaireacht

An Intleacht
Shaorga

An Chibearshlándáil
agus Iontaoibh

Ardscileanna
Digiteacha

Úsáid teicneolaíochtaí
digiteacha a chinntiú
i ngach cuid den
gheilleagar agus den
tsochaí
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CÚIG RÉIMSE FÓCAIS AN CHLÁIR DON EORAIP DHIGITEACH:

CAÍONNA EILE A NDÉANFAIDH AN BUISÉAD NUA DIFEAR SA
RÉIMSE SEO
Tá an claochlú digiteach
freisin i gcroílár na
Saoráide um Chónascadh
na hEorpa, rud arb é is
aidhm dó bonneagair
dhigiteacha a fhorbairt.

Faoi na cuspóirí “Eoraip níos cliste” agus “Eoraip
níos cónasctha” atá ag Ciste Forbraíochta
Réigiúnaí agus Ciste Comhtháthaithe na
hEorpa, tacófar le claochlú digiteach an
gheilleagair ar an leibhéal réigiúnach agus
cruthófar líonraí agus córais réigiúnacha chun
iompar inbhuanaithe, eangacha cliste fuinnimh,
cathracha cliste agus rochtain dhigiteach
ardluais a chur chun cinn.

Féadfar infheistiú san earnáil dhigiteach faoi na ceithre shnáithe
a bheidh sa chiste nua InvestEU, go háirithe i mbonneagair
dhigiteacha, i gclaochlú digiteach gnólachtaí beaga, sa taighde
ar theicneolaíochtaí digiteacha agus sa tacaíocht a thugtar don
gheilleagar sóisialta leas a bhaint as an gclaochlú digiteach.

Leis an gclár nua taighde agus nuálaíochta,
Fís Eorpach, méadófar an tionchar eolaíoch,
eacnamaíoch agus sochaíoch atá ag maoiniú
ón Aontas, rud a dhéanfaidh leas mhuintir na
hEorpa i ndeireadh na dála. Cinnteoidh an clár sin,
in éineacht leis an gclár don Eoraip Dhigiteach,
sineirgíochtaí i réimsí amhail an intleacht shaorga,
an róbataic, an ríomhaireacht ardfheidhmíochta
agus an t-olltiomsú sonraí.

Le cuidiú Chiste Sóisialta na hEorpa+ agus trí thionscadail sna
Ballstáit, sealbhóidh na saoránaigh na bunscileanna is gá sa
saol digiteach nua. Tá infheistíochtaí san uas-sciliú digiteach
san áireamh freisin sa Chiste um Choigeartú Domhanda.
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CÉN FÁTH A BHFUIL TOSAÍOCHT Á TABHAIRT DO NA RÉIMSÍ SEO
AGUS CONAS A ÚSÁIDFEAR AN BUISÉAD?
AN TSÁR-RÍOMHAIREACHT

Tá gá le ríomhairí ardfheidhmíochta – nó ‘sár-ríomhairí’ mar a thugtar orthu – chun níos mó sonraí ná riamh a phróiseáil. Leis an
gclár nua, an clár don Eoraip Dhigiteach, neartófar acmhainní ríomhaireachta ardfheidhmíochta agus próiseála sonraí an Aontais
agus cinnteofar go n-úsáidfear go forleathan iad i réimsí amhail an comhrac in aghaidh an athraithe aeráide, feabhsú an chúraim
sláinte, agus an tslándáil.
In Eanáir 2018, mhol an Coimisiún tionscnamh tábhachtach maidir leis an tsár-ríomhaireacht – an Comhghnóthas EuroHPC –
d’fhonn bonneagar comhtháite sár-ríomhaireachta agus sonraí den chéad scoth a chur ar bun, in éineacht leis na Ballstáit, agus
rannpháirtíocht Eorpach a spreagadh sa réimse sin. Tá 15 Bhallstát agus an Eilvéis cláraithe leis an tionscnamh cheana féin agus
meastar go mbeidh na tíortha sin i mbun comhair faoi dheireadh 2018.
€2.7 billiún le haghaidh na sár-ríomhaireachta chun:
Acmhainn ríomhaireachta ardfheidhmíochta
agus próiseála sonraí an Aontais a mhéadú
agus a neartú, féachaint acmhainn
eacsascálaithe den chéad scoth (an cumas
billiún billiún nó 1018 ríomh a dhéanamh
sa soicind) a bheith aige faoi 2022/2023,
agus saoráidí iar-eacsascálaithe a bheith
aige faoi 2026/2027;

Úsáid fhorleathan na sár-ríomhaireachta
a chinntiú i réimsí a bhaineann le leas an
phobail amhail an tsláinte, an comhshaol
agus an tslándáil, agus san earnáil
tionsclaíochta, go háirithe fiontair bheaga
agus mheánmhéide.
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AN INTLEACHT SHAORGA

Tá an intleacht shaorga ar na teicneolaíochtaí is mó a bhfuil gealladh fúthu ó thaobh an geilleagar a mhéadú agus aghaidh a thabhairt
ar dhúshláin shochaíocha sna blianta amach romhainn. Tá borradh faoi nuálaíochtaí úra atá bunaithe ar an intleacht shaorga agus beidh
tionchar nach beag acu sin ar tháirgí agus seirbhísí digiteacha, agus, freisin, ar an earnáil thraidisiúnta tionsclaíochta agus ar earnálacha
nach mbaineann leis an teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, agus cuideoidh siad le saol na ndaoine ó lá go chéile a fheabhsú.
In Aibreán 2018, chuir an Coimisiún sraith beart i láthair darb aidhm an infheistíocht phoiblí agus phríobháideach san intleacht
shaorga a mhéadú, ullmhú d’athruithe socheacnamaíocha agus creat eiticiúil agus dlíthiúil iomchuí a leagan síos.
€2.5 billiún le haghaidh na hintleachta saorga chun:
An úsáid a
bhaineann
gnólachtaí agus
údaráis riaracháin
phoiblí as an
intleacht shaorga
a mhéadú agus a
threisiú;

Féachaint chuige
gur fusa tacair
mhóra sonraí
agus algartaim
a rochtain agus
a stóráil go
sábháilte;

Saoráidí tástála agus
turgnamhaíochta
intleachta saorga atá ann
cheana sna Ballstáit a
neartú agus a chothú agus
comhar idir na saoráidí sin
a spreagadh.

AN CHIBEARSHLÁNDÁIL AGUS IONTAOIBH

Cé go dtugann teicneolaíochtaí digiteacha deiseanna nua do shaoránaigh chun nascadh le chéile agus eolas a scaipeadh, leanann
rioscaí nua iad chomh maith. Ina measc sin, tá cibear-ionsaithe agus calaois atá ag dul i méid, goid sonraí, agus iarrachtaí an bonn a
bhaint ónár rialtais dhaonlathacha. Tá sé barrthábhachtach infheistiú sa chibearshlándáil mar d’uireasa iontaoibhe agus feasachta
ní féidir leis an Margadh Aonair Digiteach feidhmiú. Mar fhreagairt ar na dúshláin sin, ghlac an tAontas réimse leathan beart
cibearshlándála, an chéad ghníomh reachtach uile-AE maidir leis an gcibearshlándáil san áireamh.
Mhol an Coimisiún leanúint den infheistíocht sa taighde agus san fhorbairt faoin gclár Fís Eorpach, agus mhol sé freisin infheistíochtaí
a dhéanamh chun acmhainní a threisiú agus chun a chinntiú go mbeidh na hacmhainní teicneolaíocha agus tionsclaíocha is gá ag
an Aontas chun an geilleagar, an tsochaí agus an daonlathas a chosaint.
€2 bhilliún le haghaidh na cibearshlándála chun:
Tacú, in éineacht leis na Ballstáit, le
soláthar ardtrealaimh, ard-uirlisí agus
ard-bhonneagar sonraí cibearshlándála;

Tacú leis an úsáid is fearr is féidir a
bhaint as an eolas, an acmhainn agus na
scileanna Eorpacha a bhaineann leis an
gcibearshlándáil;

Deimhin a dhéanamh de go gcuirfear
na réitigh chibearshlándála is déanaí
in úsáid go forleathan i ngach cuid den
gheilleagar;

Acmhainní sna Ballstáit agus san earnáil
phríobháideach a threisiú ar mhaithe le
hardleibhéal comhchoiteann slándála do
líonraí agus do chórais eolais ar fud an
Aontais.
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ARDSCILEANNA DIGITEACHA

Ní bhainfear lánleas as teicneolaíochtaí digiteacha mura mbíonn go leor daoine oilte ann chun iad a úsáid. Níl ach aon dóigh amháin
leis na teicneolaíochtaí sin a ionchorprú sa gheilleagar, is é sin lucht saothair ardoilte iad a ionchorprú. Leis an gclár don Eoraip
Dhigiteach, tabharfar deiseanna maithe do mhic léinn agus do shaineolaithe teicneolaíochtaí, idir iad siúd atá ann faoi láthair agus
iad siúd a bheidh ann amach anseo, oiliúint agus fostaíocht a fháil sna hardteicneolaíochtaí digiteacha.
I láthair na huaire, tá os cionn 350,000 folúntas san Eoraip le haghaidh saineolaithe teicniúla ardoilte i réimsí amhail an intleacht
shaorga, an anailísíocht sonraí agus an chibearshlándáil.
€700 milliún le haghaidh scileanna digiteacha chun:
Tacú le ceapadh
agus soláthar cúrsaí
fadtéarmacha do
dhaltaí, do ghairmithe
teicneolaíochta
faisnéise agus do lucht
saothair;

Tacú le ceapadh
agus soláthar cúrsaí
fadtéarmacha
d’fhiontraithe, do
cheannairí gnólachtaí
beaga agus do lucht
saothair;

Tacú le hoiliúint agus
socrúcháin sa láthair
oibre do dhaltaí,
d’fhiontraithe óga agus
do chéimithe.

ÚSÁID TEICNEOLAÍOCHTAÍ DIGITEACHA A CHINNTIÚ I NGACH CUID DEN GHEILLEAGAR AGUS DEN TSOCHAÍ

Leis an gclár don Eoraip Dhigiteach, cinnteofar go ndéanfar údaráis riaracháin phoiblí agus seirbhísí poiblí a dhigitiú agus go mbeidh
siad idir-inoibritheach ar fud an Aontais, agus déanfar éascaíocht do gach gnólacht, go háirithe FBManna, an teicneolaíocht agus
fios gnó a rochtain.
€1.3 billiún le haghaidh claochlú digiteach réimsí a bhaineann le leas an phobail agus le haghaidh dhigitiú na
hearnála tionsclaíochta chun:
Deimhin a dhéanamh de gur féidir leis an
earnáil phoiblí agus le réimsí a bhaineann
le leas an phobail, amhail an tsláinte
agus cúram sláinte, an t-oideachas, an
t-iompar agus na hearnálacha cultúrtha
agus cruthaitheacha, teicneolaíochtaí
digiteacha úrscothacha a chur in úsáid
agus a rochtain;

Tuilleadh seirbhísí poiblí idirinoibritheacha a sholáthar ar fud an
Aontais agus ar leibhéal an Aontais;

Deis a thabhairt d’údaráis riaracháin
phoiblí teicneolaíochtaí digiteacha a
thástáil agus a úsáid ar bhonn píolótach,
agus a úsáid ar bhonn trasteorann
freisin;

Tacú leis an earnáil tionsclaíochta,
go háirithe fiontair bheaga agus
mheánmhéide, ardteicneolaíochtaí
digiteacha agus teicneolaíochtaí
gaolmhara a ghlacadh;

An líonra de Mhoil Nuálaíochta Digití a
mhéadú agus a neartú;

A bheith ar an eolas faoi na forbairtí
teicniúla is déanaí a d’fhéadfadh dul chun
sochair do gheilleagar agus do shochaí
na hEorpa agus na forbairtí sin a chothú.
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