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Formålet er sammen at skabe et avanceret europæisk økosystem for chips,
som også omfatter produktion. Vi skal skabe forbindelse mellem vores
forsknings-, design- og afprøvningskapaciteter, som er helt i verdensklasse. Vi
skal koordinere EU-investeringer og nationale investeringer i hele værdikæden.
Så det er ikke alene et spørgsmål om vores konkurrenceevne. Det er også et
spørgsmål om teknologisk suverænitet.
Ursula von der Leyen
Formand for Europa-Kommissionen, tale om Unionens tilstand 2021
Halvlederchips er vigtige elementer i de digitale og digitaliserede produkter, vi konstant bruger — fra smartphones
og computere til husholdningsapparater og livsvigtigt medicinsk udstyr samt inden for kommunikation, energi,
industriel automatisering m.m. Mikrochips findes overalt.
I 2020 blev der på verdensplan fremstillet mere end 1 billion mikrochips, hvilket svarer til 130 mikrochips for hvert
menneske på jorden.

Verdensomspændende mangel siden 2020

Højere priser

Længere leveringstid for forbrugerelektronik og
livsvigtigt udstyr

Bilproduktionen er aftaget med 1/3
i visse EU-lande

Europa står stærkt på visse områder

Forskning i halvledere
Verdensførende teknikker bag de
mest avancerede chips

Udstyr til fremstilling af chips
Centralt udstyr til alle
avancerede chips

Siliciumwafere
Spejllignende materiale, der er
afgørende for produktionen af
halvledere

Mikrochips til bilindustrien og
industrielt udstyr
EU-virksomheder er globale
ledere på markedet

Imidlertid har EU kun en andel på ca. 10 % af det globale marked og er dybt afhængig af forsyninger fra tredjelande.
EU sigter mod at spille en ledende rolle i udformningen og fremstillingen af næste generation af mikrochips på ned
til 2 nanometer og derunder. En nanometer er det, en fingernegl vokser med i sekundet.
Aktuelt teknisk niveau for chips: gravering på 5 nanometer
2022: Halvledere på 3 nanometer sættes i produktion.������������������������������������������������Halvledere på 2 nanometer og derunder forventes i 2024.

LOVPAKKEN OM EUROPÆISKE MIKROCHIPS
Lovpakken om europæiske mikrochips vil sikre, at EU styrker sit økosystem for halvledere og øger sin modstandsdygtighed,
ligesom den vil sikre forsyningen og reducere den eksterne afhængighed.

1. Styrke Europas
lederskab inden for
forskning og teknologi
hen mod mindre og
hurtigere chips

2. Opbygge og styrke
innovationskapacitet
med hensyn til
udformning, fremstilling
og emballering af
avancerede chips

3. Etablere en
ramme, der skal øge
produktionskapaciteten
til 20 % af det globale
marked inden 2030

4. Afhjælpe manglen på
færdigheder, tiltrække
nyt talent og støtte
etableringen af en
kvalificeret arbejdsstyrke

5. Udvikle et
indgående kendskab
til den globale
forsyningskæde
for halvledere

Lovpakken om europæiske mikrochips bør resultere i yderligere offentlige og private investeringer på mere end 15 mia. EUR.
Disse investeringer vil supplere:

• eksisterende programmer og aktioner inden for forskning og innovation i halvledere (Horisont Europa, programmet
for et digitalt Europa)

• bebudet støtte fra medlemsstaterne.
I alt vil mere end 43 mia. EUR i politisk drevne investeringer støtte gennemførelsen af lovpakken om
europæiske mikrochips frem til 2030, hvilket i vid udstrækning vil blive ledsaget af langsigtede private investeringer.
I lovpakken foreslås:

• Investeringer i næste generation af teknologier
• Adgang over hele Europa til værktøjer til udformning af halvledere, pilotlinjer til prototyping samt afprøvning af
og eksperimenteren med banebrydende chips

• Certificeringsprocedurer for energieffektive og pålidelige chips, der skal garantere kvalitet og sikkerhed i kritiske
anvendelser

•
•
•
•

En mere investeringsvenlig ramme for etablering af produktionsfaciliteter i Europa
Støtte til innovative opstartsvirksomheder, vækstvirksomheder og SMV’er i deres adgang til egenkapitalfinansiering
Fremme af færdigheder, talent og innovation inden for mikroelektronik
Værktøjer til foregribelse og reaktion på mangel på halvledere og dermed forbundne kriser for at sikre
forsyningssikkerheden

• Etablering af internationale partnerskaber om halvledere med ligesindede lande
Mellemlang sigt
Styrkelse af Europas
udformnings- og
produktionskapacitet.

Lang sigt
Fastholdelse af Europas teknologiske
førerposition ved at overføre viden fra
forskning og udvikling til produktion.
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Kort sigt
Foregribelse og koordinering af samt forberedelse
på fremtidige mikrochipkriser for at sikre en hurtig
reaktion på afbrydelser i forsyningskæderne.

