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Luxemburg den 22 september 2020 

Digitaliseringen av den europeiska 
industrin utvecklas ojämnt, säger EU:s 
revisorer  
Europa utnyttjar inte till fullo avancerad teknik för att vara innovativ och förbli 
konkurrenskraftig. 2016 lanserade Europeiska kommissionen initiativet för digitalisering 
av den europeiska industrin för att få fart på digitaliseringen av företag i EU. Trots 
kommissionens ansträngningar att stödja nationella myndigheter har initiativet 
utvecklats ojämnt bland medlemsstaterna, enligt en ny rapport från Europeiska 
revisionsrätten. Några länder har fortfarande inte nationella digitaliseringsstrategier och 
har inte heller vidtagit vissa specifika åtgärder, såsom att inrätta digitala 
innovationsknutpunkter.  

Den digitala omvandlingen av industrin, eller digitaliseringen, handlar inte bara om att 
förvärva ny it-utrustning och nya it-system, utan också om att utnyttja möjligheterna med 
ny teknik för att ompröva alla aspekter av affärsprocessen. Digitaliseringen av den 
europeiska industrin har gått framåt de senaste åren, men tempot har varierat mellan 
länder, regioner och sektorer. Det finns också stora skillnader mellan stora företag och små 
och medelstora företag.  

”Våra europeiska företag måste ta till sig den digitala omvandlingen för att förbli 
konkurrenskraftiga på global nivå. Uppskattningar visar att digitaliseringen av EU skulle 
kunna generera över 110 miljarder euro i intäkter per år”, sade Iliana Ivanova, den ledamot 
av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Hittills har dock utvecklingen i 
EU:s medlemsstater varit ojämn. För att initiativet för digitalisering av den europeiska 
industrin ska bli framgångsrikt krävs fortsatt engagemang från alla aktörer – EU, 
regeringarna och företagen.” 

Syftet med initiativet för digitalisering av den europeiska industrin är att stärka EU:s 
konkurrenskraft inom digital teknik och se till att alla företag i Europa – oavsett sektor, 
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storlek eller lokalisering – kan dra nytta av fördelarna med digital innovation. Initiativets mål 
var att mobilisera närmare 50 miljarder euro i offentliga och privata investeringar under de 
fem åren efter lanseringen.  

Revisorerna besökte fyra medlemsstater – Tyskland, Ungern, Polen och Portugal – för att få 
förstahandsbevis om framsteg på fältet. Kommissionens strategi för att få fart på 
digitaliseringen var välgrundad och stöddes av medlemsstaterna, men det saknades 
information om det planerade utfallet. Tyskland och Portugal har infört strategier, men 
Ungern och Polen hade 2019 ännu inte utformat heltäckande nationella 
digitaliseringsstrategier. Kommissionen har förvisso vidtagit flera åtgärder för att hjälpa 
medlemsstaterna, men de nationella myndigheterna anser allmänt att dessa endast i 
begränsad utsträckning har påverkat utvecklingen och genomförandet av deras nationella 
digitaliseringsstrategier.  Revisorerna noterar även att den totala kostnaden för att skapa 
och upprätthålla en ram för att stödja digitaliseringen av EU:s industri är okänd.  När det 
gäller användningen av EU:s fonder gav Horisont 2020 stöd till initiativet, och det fanns även 
åtgärder som skulle kunna stödja initiativets genomförande inom de Eruf-program 
(Europeiska regionala utvecklingsfonden) som granskades. Kommissionen har dock inte 
uppmanat medlemsstaterna att anslå Eruf-medel till initiativet. 

En av initiativets centrala delar är inrättandet och driften av digitala innovationsknutpunkter 
som ska bistå lokala företag med råd om teknik och nätverkande. Knutpunktskonceptet har 
inte utvecklats fullt ut i någon av de besökta medlemsstaterna, förutom Tyskland. 
Revisorerna fann exempel på att de begränsade offentliga och privata anslagen till 
knutpunkternas verksamhet inte hade utnyttjats på ett samordnat sätt och de påpekar att 
kommissionen inte specifikt övervakar knutpunkternas verksamhet i hela EU, förutom de 
som finansieras av Horisont 2020. Eruf-medel kan användas för att finansiera digitala 
innovationsknutpunkter, men det har sällan skett. 

Avslutningsvis är bra bredbandskonnektivitet en förutsättning för digitalisering. Som vi 
redan påpekade i en revision 2018 är det osannolikt att alla medlemsstaterna uppnår EU:s 
bredbandsmål för 2020, och det kommer att bli ännu svårare att uppnå målen för 2025.  
Utnyttjandegraden för snabbt bredband varierar också stort mellan företag av olika storlek 
(2019 hade t.ex. endast 46 % av alla små- och medelstora företag tillgång till snabbt 
bredband), vilket oundvikligen håller tillbaka den digitala industriella revolutionen i EU. 

Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer som även tar hänsyn till det föreslagna 
programmet ”det digitala Europa under perioden 2021–2027” som fortfarande diskuteras. 
Rekommendationerna handlar om att  
• erbjuda stöd till medlemsstaterna för att fastställa deras finansieringsgap och 
uppmärksamma dem på den tillgängliga EU-finansieringen, 
• förbättra övervakningen av initiativet för digitalisering av den europeiska industrin 
genom att fastställa lämpliga resultatindikatorer och spåra utgifter,  
• fastställa, samordna och anta ramen för ett nätverk av europeiska digitala 
innovationsknutpunkter som omfattar alla regioner i Europa, 
• vidta ytterligare åtgärder för att stödja uppnåendet av lämplig 
bredbandskonnektivitet. 
 
 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=45796
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=45796


3 

 SV 

Meddelande till redaktörer  

Särskild rapport 19/2020 Digitalisering av den europeiska industrin: ett ambitiöst initiativ 
vars framgång är beroende av EU:s, regeringarnas och företagens fortsatta engagemang 
finns på revisionsrättens webbplats på 23 språk.  

Digitalisering är ett av de främsta målen med faciliteten för återhämtning och resiliens, med 
en budget på 600 miljarder euro, som ingår i paketet NextGenerationEU som ska minska de 
socioekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin. Revisionsrätten offentliggjorde 
nyligen ett yttrande över faciliteten för återhämtning och resiliens. I en tidigare rapport har 
revisorerna även undersökt bredbandstäckningen i EU:s medlemsstater. 

Information om revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin finns här. 

Presskontakt: Claudia Spiti claudia.spiti@eca.europa.eu T: +352 4398-45547 / M:+352 
691553547 
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