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Съобщение за пресата
Люксембург, 29 август 2019 г.

Одиторите проверяват подкрепата от
ЕС за инициативата „Индустрия 4.0“
и цифровите иновации в Европа
Европейската сметна палата провежда одит на финансирането и подкрепата от ЕС за
цифровизиране на промишлеността и насърчаване на цифровите иновации в Европа.
Одиторите ще разгледат въпроса дали Европейската комисия оказва ефективна помощ
на държавите членки за цифровизирането на тяхната промишленост и дали подкрепя
стартиращи предприятия и МСП в техните усилия за цифровизация.
„За да продължи да бъде конкурентоспособен, Европейският съюз е длъжен да подкрепи
промишлените предприятия в процеса на тяхната цифрова трансформация, който вече
е започнал. Цифровизацията на промишлеността в Европейския съюз е ключова
инициатива в този контекст и с нашия одит ние целим да проверим доколко ефективна
е тя до момента,“ заяви Илиана Иванова, членът на Европейската сметна палата, който
ръководи одита. „Ключов напредък по отношение на инициативата „Индустрия 4.0“ се
очаква да бъде постигнат до 2025 г. Предприятията в целия ЕС, особено МСП, следва да
се подготвят и да адаптират своите традиционни начини на работа към новите
цифрови технологии.“
Днес беше публикуван документ за представяне на текущия одит във връзка
с цифровизацията на промишлеността в ЕС. Документите за представяне на текущ одит
разкриват информация относно одитна задача, която е в процес на извършване. Те имат за
цел да бъдат източник на информация за лицата, заинтересовани от конкретната одитирана
политика или програма.

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на изготвения от Европейската сметна
палата документ за представяне на текущ одит. Пълният текст на документа е публикуван на eca.europa.eu на английски
език.
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Инициативата „Индустрия 4.0“ използва цифрови технологии, за да свързва хора, обекти
и процеси в реално време. Този процес променя из основи начина на производство
и търговия и създава добавена стойност благодарение на увеличаването на скоростта
и ефикасността. За да останат конкурентоспособни, предприятията ще трябва да се
адаптират, което изисква значителни инвестиции.
В ЕС съществуват големи различия в равнището на цифровизация на отделните райони
и сектори, което варира от над 63 % при компютърното програмиране до 4 % при
строителството. МСП представляват 99 % от всички предприятия, но едва една пета от тях са
цифровизирани във висока степен. Те следва да бъдат насърчени да цифровизират своите
работни процеси, понеже често не разполагат с необходимите ресурси да предприемат
стъпки към цифровизация сами.
През последните години Комисията и държавите членки стартираха поредица инициативи
за създаването на единен цифров пазар и цифровизиране на европейската промишленост,
предприемайки дейности в областта на икономиката, основана на данни, интернета на
предметите и компютърните услуги в облак.
През 2016 г. Комисията създаде инициативата „Цифровизация на европейската
промишленост“, която имаше за цел да насърчи създаването на центрове за цифрови
иновации. Тези „интелигентни“ центрове подпомагат предприятията, по-специално МСП
и стартиращите предприятия, с най-новото ноу-хау и технологии, необходими за тяхната
цифрова трансформация. Те спомагат и за представянето им пред инвеститори в областта
на цифровите технологии, както и свързват доставчиците на цифрови иновации
с потенциални потребители.
Средствата, предназначени за тази инициатива, възлизат на 11,5 млрд. евро и се
предоставят по линия на програма „Хоризонт 2020“ на ЕС и Европейския фонд за
регионално развитие. Комисията предвижда, че до 2020 г. ще финансира публични и частни
инвестиции с почти 40 млрд. евро и планира да продължи подпомагането в областта на
цифровите иновации и през програмния период 2021—2027 г.
Одиторите ще проверят средствата, отпуснати от Комисията на държавите членки за
етапите на разработване, прилагане и проследяване на техните стратегии за цифровизация,
и ще изготвят оценка на степента на подпомагане на центровете за цифрови иновации
в целия ЕС. Те ще разгледат също дали Комисията допринася за създаването на правна
среда, която е благоприятна за нуждите на цифровата ера и свързаността.
Бележки към редакторите
Одиторите ще анализират редица проекти и може да извършат проверки на място
в избраните за одита страни (Германия, Унгария, Полша и Португалия). Очаква се одитният
доклад да бъде публикуван през 2020 г.
Сметната палата е публикувала по-рано одитни доклади по други свързани с тази област
теми, като финансирането от ЕС за бизнес инкубатори, електронна търговия, широколентов
достъп до интернет и киберсигурност.
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За контакт с пресслужбата относно този документ за представяне на одит:
Damijan Fišer — Ел. поща: damijan.fiser@eca.europa.eu
Tел.: (+352) 4398 45410 Моб.: (+352) 621 55 22 24
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