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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, id-29 ta’ Awwissu 2019 

L-awdituri jivvalutaw l-appoġġ li l-UE 
tagħti għall-Industrija 4.0 u għall-
innovazzjoni diġitali fl-Ewropa 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu tal-appoġġ u l-finanzjament li l-UE tagħti 
għad-diġitalizzazzjoni tal-industrija u għall-promozzjoni tal-innovazzjoni diġitali fl-Ewropa. L-
awdituri se jeżaminaw jekk il-Kummissjoni Ewropea tipprovdix appoġġ effettiv lill-Istati 
Membri għad-diġitalizzazzjoni tal-industriji tagħhom, u jekk hija tgħinx lin-negozji li jkunu 
għadhom kemm jiftħu kif ukoll lill-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) fl-isforzi tagħhom biex isiru 
diġitali. 

“Biex tibqa’ kompetittiva, jeħtieġ li l-UE tappoġġa lill-industriji fit-trasformazzjoni diġitali, li tinsab 
għaddejja bħalissa. Id-diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea hija inizjattiva ewlenija f’dan il-
kuntest u, b’dan l-awditu, aħna nixtiequ nivverifikaw l-effettività tagħha sa issa," qalet Iliana 
Ivanova, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri li mexxiet l-awditu. “Huwa mistenni li sal-
2025 ikun sar progress importanti lejn l-Industrija 4.0. Jenħtieġ li l-kumpaniji fl-UE kollha, b’mod 
partikolari l-SMEs, iħejju lilhom infushom biex jadattaw il-modi tradizzjonali ta’ kif jaħdmu għat-
teknoloġija diġitali l-ġdida.” 

Illum, l-awdituri ppubblikaw previżjoni tal-awditu dwar id-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea. 
Il-Previżjonijiet ta’ Awditi jipprovdu informazzjoni dwar kompitu tal-awditjar li jkun għaddej. 
Huma intenzjonati li jkunu sors ta’ informazzjoni għal dawk interessati fil-politika jew fil-
programmi li jkunu qed jiġu awditjati.  

L-Industrija 4.0 tuża t-teknoloġija diġitali biex in-nies, l-oġġetti u l-proċessi jiġu konnessi f’ħin 
reali. Dan il-proċess jibdel radikalment il-manifattura u l-mod kif isir in-negozju, u jipprovdi valur 
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miżjud permezz ta’ veloċità u effiċjenza akbar. Biex ilaħħqu miegħu, il-kumpaniji madwar id-dinja 
kollha se jeħtieġu jgħaddu minn trasformazzjoni, u dan jirrikjedi investiment konsiderevoli. 

Fl-UE, hemm disparitajiet wesgħin fl-iżvilupp diġitali bejn ir-reġjuni u s-setturi, b’firxa ta’ bejn 
aktar minn 63 % fl-ipprogrammar tal-kompjuter u 4 % fil-kostruzzjoni. L-SMEs jirrappreżentaw 
99 % tan-negozji kollha, iżda inqas minn waħda minn kull ħamsa minnhom għandha livell għoli ta’ 
diġitalizzazzjoni. Jeħtieġ li dawn jiġu mħeġġa biex jiddiġitalizzaw il-proċessi ta’ ħidma tagħhom, 
billi ta’ sikwit huma ma jkollhomx ir-riżorsi meħtieġa biex jiffaċċjaw l-isfida tat-tranżizzjoni diġitali 
waħidhom. 

Fi snin reċenti, il-Kummissjoni u l-Istati Membri niedu għadd ta’ inizjattivi biex joħolqu suq uniku 
diġitali u biex jiddiġitalizzaw l-industrija Ewropea, b’azzjonijiet fil-qasam tal-ekonomija tad-data, l-
Internet tal-oġġetti u l-cloud computing.  

Fl-2016, il-Kummissjoni niedet inizjattiva ddedikata għad-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea, 
li xprunat il-ħolqien ta’ hubs ta' innovazzjoni diġitali. Dawn iċ-ċentri “intelliġenti” jgħinu lill-
kumpaniji, b’mod partikolari lill-SMEs u lin-negozji li jkunu għadhom kemm jiftħu, bin-know-how 
u t-teknoloġija l-aktar reċenti li huma meħtieġa għat-trasformazzjoni diġitali tagħhom. Huma 
jagħmlu wkoll konnessjonijiet ma’ investituri fil-bidliet diġitali, u jippermettu li l-fornituri ta’ 
innovazzjonijiet diġitali jkunu f’kuntatt ma’ utenti potenzjali. 

Il-finanzjament għall-inizjattiva jammonta għal EUR 11.5 biljun u jiġi pprovdut permezz tal-
programm tal-UE, Orizzont 2020, u permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Il-
Kummissjoni tistma li l-inizjattiva se tistimula investiment pubbliku u privat ta’ kważi 
EUR 40 biljun sal-2020, u qed tippjana li tkompli bil-finanzjament tal-innovazzjoni diġitali matul il-
perjodu 2021-2027. 

L-awdituri se jeżaminaw l-appoġġ mogħti mill-Kummissjoni lill-Istati Membri fl-iżvilupp, fl-
implimentazzjoni u fis-segwitu tal-istrateġiji għad-diġitalizzazzjoni tagħhom, u se jivvalutaw il-
livell ta’ appoġġ li jingħata lill-hubs ta’ innovazzjoni diġitali fl-Ewropa kollha. Huma se jinvestigaw 
ukoll jekk il-Kummissjoni hijiex qed tgħin biex jinħoloq ambjent legali li jkun xieraq għall-era 
diġitali u għall-konnettività diġitali. 

Noti lill-Edituri 

L-awdituri se janalizzaw għadd ta’ proġetti, u jista’ jkun li jwettqu żjarat fuq il-post f’pajjiżi 
magħżula (il-Ġermanja, l-Ungerija, il-Polonja u l-Portugall). Ir-rapport tal-awditjar huwa mistenni 
li jiġi ppubblikat fl-2020.  

Preċedentement, il-QEA ħarġet rapporti tal-awditjar dwar għadd ta’ suġġetti relatati, inkluż l-
appoġġ li l-UE tagħti għall-inkubaturi tan-negozju, għall-kummerċ elettroniku, għall-Internet bil-
broadband u għaċ-ċibersigurtà.  
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