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Az Európai Számvevőszék értékeli az 
Ipar 4.0 és a digitális innováció részére 
Európában nyújtott uniós támogatást 

Az Európai Számvevőszék ellenőrzést végez az ipar digitalizálása és a digitális innováció 
fellendítése érdekében Európában nyújtott uniós támogatás és finanszírozás témájában. A 
számvevők azt vizsgálják, hogy az Európai Bizottság eredményes támogatást nyújt-e a 
tagállamoknak az egyes iparágaik digitalizálásához, és hogy segíti-e az induló, illetve kis- és 
középvállalkozásokat (kkv-k) a digitális átállásban. 

„A versenyképesség megőrzése érdekében az Uniónak támogatnia kell az iparágak folyamatban 
lévő digitális átalakulását. Az európai ipar digitalizálása ebben az összefüggésben 
kulcsfontosságú kezdeményezés, és mi ennek az eddigi eredményességét szeretnénk ellenőrizni – 
nyilatkozta Iliana Ivanova, az ellenőrzést vezető számvevőszéki tag. – 2025-ig várhatóan 
jelentős előrelépések történnek majd az Ipar 4.0 területén. Az Unióban működő vállalatoknak, 
különösen a kkv-knak fel kell készülniük arra, hogy hagyományos munkamódszereiket az új 
digitális technológiához igazítsák.” 

Az Európai Számvevőszék ma tette közzé az európai ipar digitalizálására irányuló ellenőrzésének 
előzetesét. A Számvevőszék ellenőrzési előzetesei folyamatban lévő ellenőrzésekről nyújtanak 
tájékoztatást. Céljuk a vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők tájékoztatása. 

Az Ipar 4.0 digitális technológiát alkalmazva kapcsol össze valós időben embereket, tárgyakat és 
folyamatokat. Ez gyökeresen átalakítja az ipari gyártást és az üzleti tevékenységet, míg a növekvő 
gyorsaság és hatékonyság hozzáadott értéket teremt. Ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani, a 
vállalatoknak világszerte át kell alakulniuk, ami jelentős beruházásokat tesz szükségessé. 

https://www.eca.europa.eu/
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Az Unióban a digitális fejlődés terén nagyok a különbségek az egyes régiók és ágazatok között, a 
számítógépes programozást például 63%-os, míg az építőipart csak 4%-os fejlődés jellemzi. A kkv-
k az összes vállalkozás 99%-át teszik ki, ám egyötödük sem mondható nagymértékben 
digitalizáltnak. Munkafolyamataik digitalizálásához a kkv-knek ösztönzésre van szükségük, mivel 
kellő erőforrások híján egymagukban gyakran nem tudnak szembenézni a digitális átállás 
kihívásával. 

Az utóbbi években a Bizottság és a tagállamok több kezdeményezést indítottak el – például az 
adatgazdaság, a dolgok internete és a felhőalapú számítástechnika terén – az egységes digitális 
piac létrehozása és az európai ipar digitalizálása érdekében. 

A Bizottság 2016-ban indította el „Az európai ipar digitalizálása” elnevezésű kezdeményezését, 
amely fellendítette a digitális innovációs központok létrehozását. Ezek az „intelligens” központok 
a digitális átalakuláshoz szükséges legújabb know-how-val és technológiával segítik a vállalatokat, 
különösen a kkv-kat és az induló vállalkozásokat, és kapcsolatban állnak a digitális változások 
terén működő befektetőkkel, illetve kapcsolatot teremtenek a digitális innovációk szolgáltatói és 
a lehetséges felhasználók között. 

A kezdeményezést az Unió 11,5 milliárd euró összegben finanszírozza a Horizont 2020 
programból és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. A Bizottság úgy becsüli, hogy 2020-ig 
csaknem 40 milliárd euró értékű állami és magánberuházást tud majd mozgósítani, és tervei 
szerint a 2021–2027-es időszakban is tovább finanszírozza majd a digitális innovációt. 

Ellenőreink azt fogják vizsgálni, hogy a Bizottság milyen támogatást nyújt a tagállamoknak a 
digitalizálási stratégiáik kidolgozása, végrehajtása és nyomon követése során, és értékelni fogja a 
digitális innovációs központoknak Európa-szerte nyújtott támogatás szintjét is. Vizsgálják 
ezenkívül azt is, hogy a Bizottság segíti-e a digitális kornak és a konnektivitásnak megfelelő jogi 
környezet megteremtését. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az ellenőrök több projektet fognak megvizsgálni és egyes kiválasztott országokban 
(Németországban, Magyarországon, Lengyelországban és Portugáliában) vélhetőleg helyszíni 
ellenőrzéseket végeznek. Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 2020-ban kerül sor. 

A Számvevőszék korábban már több kapcsolódó témában adott ki ellenőrzési jelentést. Ilyen 
témák voltak: az üzleti inkubátorok, az e-kereskedelem, a szélessávú internethozzáférés és a 
kiberbiztonság uniós támogatása. 

Az előzetessel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll: 

Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu 

Tel.: (+352) 4398 45410 M: (+352) 621 55 22 24 
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