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Komunikat prasowy
Luksemburg, 29 sierpnia 2019 r.

Kontrolerzy analizują wsparcie UE na
rzecz przemysłu 4.0 i innowacji
cyfrowych w Europie
Europejski Trybunał Obrachunkowy prowadzi obecnie kontrolę dotyczącą wsparcia i
finansowania unijnego na rzecz cyfryzacji przemysłu i pobudzania innowacji cyfrowych w
Europie. Kontrolerzy sprawdzą, czy Komisja Europejska zapewnia państwom członkowskim
skuteczne wsparcie w zakresie cyfryzacji przemysłu oraz czy wspomaga przedsiębiorstwa typu
start-up, a także małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w przechodzeniu na technologie
cyfrowe.
– Aby utrzymać konkurencyjność, UE musi wspierać przemysł w zachodzącym obecnie procesie
transformacji cyfrowej. W tym kontekście bardzo istotną rolę odgrywa inicjatywa na rzecz
cyfryzacji europejskiego przemysłu, a w ramach niniejszej kontroli Trybunał pragnie zweryfikować
jej dotychczasową skuteczność – powiedziała Iliana Ivanova, członek Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego prowadząca tę kontrolę. – Oczekuje się, że największe postępy w obszarze
przemysłu 4.0 nastąpią do 2025 r. Przedsiębiorstwa w całej UE, w szczególności MŚP, powinny
zatem przygotować się do tego, by dostosować swoje tradycyjne metody działania do nowych
technologii cyfrowych.
Kontrolerzy opublikowali dziś wprowadzenie do kontroli poświęcone cyfryzacji europejskiego
przemysłu. Wprowadzenia do kontroli zapewniają informacje na temat zadania kontrolnego
będącego w toku. Mają one stanowić źródło informacji dla osób zainteresowanych obszarami
polityki lub programami będącymi przedmiotem kontroli.
Przemysł 4.0 wykorzystuje technologie cyfrowe, by łączyć ze sobą ludzi, rzeczy i procesy w czasie
rzeczywistym. Oznacza to radykalną zmianę modelów produkcji i prowadzenia działalności
gospodarczej, a jednocześnie niesie wartość dodaną dzięki zwiększeniu tempa i skuteczności
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działania. Aby dotrzymać kroku tym przemianom, przedsiębiorstwa na całym świecie będą
musiały przejść transformację, z czym wiąże się konieczność znacznych inwestycji.
W UE występuje duże zróżnicowanie pod względem rozwoju cyfrowego pomiędzy regionami i
sektorami – poziom cyfryzacji wynosi od 4% w przypadku budownictwa do ponad 63% w
dziedzinie programowania komputerowego. MŚP stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw, ale
jedynie niecałe 20% z nich wykazuje się wysokim stopniem cyfryzacji. Przedsiębiorstwa te
potrzebują wsparcia w przechodzeniu na cyfrowe metody pracy, jako że często nie dysponują
zasobami niezbędnymi do tego, by samodzielnie sprostać wyzwaniom transformacji cyfrowej.
W minionych latach Komisja i państwa członkowskie podjęły szereg inicjatyw mających na celu
stworzenie jednolitego rynku cyfrowego i cyfryzację przemysłu europejskiego, które obejmowały
działania dotyczące gospodarki opartej na danych, internetu rzeczy i przetwarzania danych w
chmurze obliczeniowej.
W 2016 r. Komisja podjęła inicjatywę w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu, w ramach
której utworzono huby innowacji cyfrowych. Te „inteligentne” ośrodki zapewniają MŚP i
przedsiębiorstwom typu start-up wsparcie w postaci najnowszej wiedzy i technologii niezbędnych
w celu przejścia na cyfrowe metody pracy. Ułatwiają również kontakty z inwestorami aktywnymi
w obszarze przemian cyfrowych oraz łączą dostawców innowacji cyfrowych z potencjalnymi
użytkownikami.
Na realizację tej inicjatywy przeznaczono 11,5 mld euro, a środki te pochodzą z unijnego
programu „Horyzont 2020” oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Komisja
szacuje, że do 2020 r. inicjatywa przyczyni się do uruchomienia publicznych i prywatnych
inwestycji na kwotę niemal 40 mld euro, w związku z czym planuje w dalszym ciągu finansować
innowacje cyfrowe w okresie 2021–2027.
Kontrolerzy przeanalizują wsparcie, jakiego Komisja udzieliła państwom członkowskim w zakresie
rozwoju, wdrażania i monitorowania ich strategii cyfryzacji. Ocenią także stopień wsparcia dla
hubów innowacji cyfrowych w Europie. Ponadto sprawdzą oni, czy Komisja podejmuje właściwe
działania w celu stworzenia otoczenia prawnego odpowiadającego wymogom epoki cyfrowej i
łączności internetowej.
Informacje dla redaktorów
Kontrolerzy przeanalizują szereg projektów i ewentualnie przeprowadzą wizyty w terenie w
wybranych państwach (w Niemczech, na Węgrzech, w Polsce i Portugalii). Publikacja
sprawozdania z kontroli planowana jest na 2020 r.
Trybunał opublikował w przeszłości wiele sprawozdań z kontroli dotyczących powiązanych
zagadnień, m.in. na temat wsparcia UE na rzecz inkubatorów przedsiębiorczości, handlu
elektronicznego, sieci szerokopasmowych oraz cyberbezpieczeństwa.
Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym wprowadzeniem do kontroli:
Damijan Fišer – E-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu
Tel. (+352) 4398-45410 Tel. kom. (+352) 621552224
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