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Ons doel is gezamenlijk een geavanceerd Europees ecosysteem voor chips tot stand
te brengen, dat ook de productie omvat. We moeten onze onderzoeks-, ontwerp- en
testcapaciteiten, die van wereldklasse zijn, samenbrengen. We moeten de investeringen
van de EU en de lidstaten in de hele waardeketen coördineren. Dit is niet alleen
een kwestie van concurrentievermogen. Het is ook een kwestie van technologische
soevereiniteit.
Ursula von der Leyen
Voorzitter van de Europese Commissie, toespraak over de Staat van de Unie van 2021

Halfgeleiderchips zijn de essentiële bouwstenen van digitale producten die we voortdurend gebruiken, van smartphones en
computers tot toestellen thuis, levensreddende medische apparatuur, communicatie, energie, industriële automatisering enz.
Chips zijn overal.
In 2020 werden wereldwijd meer dan 1 biljoen microchips gemaakt, ongeveer 130 chips per persoon op aarde.

Wereldwijd tekort sinds 2020

Hogere prijzen

Langere levertijden voor consumentenelektronica en
levensreddende apparatuur

In sommige EU-landen is de autoproductie
met een derde gedaald

Europa is sterk op een aantal specifieke gebieden

Onderzoek naar halfgeleiders
Wereldwijd toonaangevende
technieken achter de meeste
geavanceerde chips

Apparatuur voor de vervaardiging
van chips
centrale apparatuur voor alle
geavanceerde chips

Siliciumwafers
spiegelachtig materiaal dat
essentieel is voor de vervaardiging
van halfgeleiders

Chips voor de auto-industrie en
voor industriële apparatuur
EU-bedrijven zijn wereldleiders op
de markt

De EU heeft echter slechts ongeveer 10 % van het mondiale marktaandeel en is sterk afhankelijk van leveranciers uit derde landen.
De EU wil een leidende rol spelen bij het ontwerp en de productie van de volgende generatie microchips, met nodes van 2
nanometer en kleiner. Een nanometer is hoeveel een vingernagel groeit per seconde.
Huidige stand van de techniek op het gebied van chips: graveren met een nauwkeurigheid van 5 nanometer
2022: 3 nanometer-halfgeleiders worden in productie genomen.��������������������������������������������������������������������������2 nanometer en kleiner wordt verwacht in 2024.

EUROPESE CHIPWET
De Europese chipwet zal ervoor zorgen dat de EU haar halfgeleiderecosysteem versterkt en de veerkracht ervan vergroot. Ook zal ze de
bevoorrading waarborgen en de externe afhankelijkheid verminderen.

1. Het leiderschap van
Europa op het gebied van
onderzoek en technologie in
de richting van kleinere en
snellere chips versterken

2. Capaciteit opbouwen en
versterken om te innoveren
op het gebied van het
ontwerp, de vervaardiging
en de verpakking van
geavanceerde chips

3. Een kader tot
stand brengen om de
productiecapaciteit tegen
2030 te verhogen tot 20 %
van de wereldmarkt

4. Het tekort aan
vaardigheden aanpakken,
nieuw talent aantrekken
en de beschikbaarheid van
geschoolde arbeidskrachten
ondersteunen

5. Een grondig inzicht in de
mondiale halfgeleidertoeleveringsketens verwerven

De chipwet zou moet zorgen voor aanvullende publieke en private investeringen van meer dan 15 miljard euro.
Deze investeringen vormen een aanvulling op:

•

bestaande programma’s en acties voor onderzoek en innovatie op het gebied van halfgeleiders (Horizon Europa, het programma Digitaal
Europa)

•

aangekondigde steun van de lidstaten

In totaal zal de chipwet tot 2030 worden ondersteund met meer dan 43 miljard euro aan beleidsgestuurde investeringen,
die zullen worden aangevuld met een vergelijkbaar bedrag aan private langetermijninvesteringen.

De chipwet zal voorzien in:

•
•

Investeringen in technologieën van de volgende generatie

•
•
•
•
•
•

Certificeringsprocedures voor energie-efficiënte en betrouwbare chips om kwaliteit en veiligheid voor kritische toepassingen te waarborgen

Toegang in heel Europa tot ontwerpinstrumenten en proeflijnen om prototypen van geavanceerde chips te vervaardigen, te testen
en er experimenten mee te verrichten
Een investeringsvriendelijker kader voor het opzetten van productiefaciliteiten in Europa
Steun voor innovatieve start-ups, scale-ups en kmo’s bij de toegang tot aandelenfinanciering
Bevordering van vaardigheden, talent en innovatie op het gebied van micro-elektronica
Instrumenten om te anticiperen en reageren op tekorten en crises in de halfgeleidersector en zo de voorzieningszekerheid te waarborgen
Opzetten van internationale partnerschappen op het gebied van halfgeleiders met gelijkgezinde landen

Anticiperen, coördineren en voorbereiden
op toekomstige chipcrises om snel te
kunnen reageren op verstoringen van de
toeleveringsketens.

Middellange termijn

Lange termijn

De ontwerp- en productiecapaciteit
in Europa versterken.

Het technologisch leiderschap van Europa
behouden door de overdracht van kennis van
O&O naar productie.
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