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Pressemeddelelse

Luxembourg, den 29. august 2019

Revisorerne vurderer EU's støtte til
industri 4.0 og digital innovation i
Europa
Den Europæiske Revisionsret er i gang med en revision vedrørende EU's støtte og finansiering
til digitalisering af industrien og fremme af digital innovation i Europa. Revisorerne vil
undersøge, om Europa-Kommissionen yder effektiv støtte til medlemsstaterne med henblik på
digitalisering af deres industri og hjælper nystartede samt små og mellemstore virksomheder
(SMV'er) i deres bestræbelser på at blive digitale.
"For at bevare sin konkurrenceevne er EU nødt til at støtte industrien i forbindelse med den
digitale omstilling, som finder sted i disse år. Initiativet "Digitalisering af EU's industri" er centralt
i denne sammenhæng, og i vores revision ønsker vi at undersøge dets hidtidige effektivitet," siger
Iliana Ivanova, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "I
2025 forventes der at være sket væsentlige fremskridt med hensyn til industri 4.0. Virksomheder i
hele EU, navnlig SMV'er, bør forberede sig på at tilpasse deres traditionelle arbejdsmetoder til
den nye digitale teknologi."
Revisorerne har i dag offentliggjort en orientering om den kommende revision vedrørende
digitaliseringen af EU's industri. Orienteringer om kommende revisioner oplyser om
igangværende revisionsopgaver. Hensigten er, at de skal være en informationskilde for personer
med interesse i de politikker eller programmer, der revideres.
Industri 4.0 bruger digital teknologi til at forbinde mennesker, ting og processer i realtid. Denne
udvikling ændrer radikalt fremstillingsmetoderne og den måde, der gøres forretning på, og den
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tilfører merværdi gennem øget hastighed og produktivitet. For at følge med udviklingen er
virksomheder overalt i verden nødt til at omstille sig, og det kræver betydelige investeringer.
I EU er der store forskelle mellem regioner og sektorer hvad angår digital udvikling digitaliseringsgraden går således fra over 63 % inden for computerprogrammering til kun 4 % i
byggebranchen. 99 % af alle virksomheder er SMV'er, men under en femtedel af dem har et højt
digitaliseringsniveau. De bør tilskyndes til at digitalisere deres arbejdsprocesser, da de ofte
mangler de nødvendige ressourcer til selv at klare de udfordringer, der knytter sig til den digitale
omstilling.
I de seneste år har Kommissionen og medlemsstaterne iværksat en række initiativer, der sigter
mod at skabe et digitalt indre marked og digitalisere EU's industri, bl.a. med tiltag inden for
dataøkonomi, tingenes internet og cloudcomputing.
I 2016 lancerede Kommissionen initiativet "Digitalisering af EU's industri", som støttede
oprettelsen af digitale innovationsknudepunkter. Disse videnscentre hjælper virksomheder - især
SMV'er og nystartede virksomheder - med den seneste knowhow og teknologi, som de skal bruge
til deres digitale omstilling. De er også i berøring med aktører, der investerer i digitale ændringer,
og de skaber kontakt mellem leverandører af digital innovation og potentielle brugere.
Initiativets finansiering er på 11,5 milliarder euro og kommer fra EU's Horisont 2020-program og
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Kommissionen anslår, at initiativet vil stimulere til
offentlige og private investeringer på næsten 40 milliarder euro inden udgangen af 2020, og den
agter også at finansiere digital innovation i perioden 2021-2027.
Revisorerne vil undersøge Kommissionens støtte til medlemsstaternes udvikling, gennemførelse
og opfølgning af deres digitaliseringsstrategier og vurdere omfanget af den støtte, der gives til
digitale innovationsknudepunkter over hele Europa. De vil også undersøge, om Kommissionen
bidrager til at skabe retlige rammer, der er tilpasset den digitale tidsalder og konnektivitet.
Bemærkninger til redaktører
Revisorerne vil analysere en række projekter og eventuelt aflægge besøg på stedet i udvalgte
lande (Tyskland, Ungarn, Polen og Portugal). Revisionsberetningen forventes offentliggjort i 2020.
Revisionsretten har tidligere offentliggjort revisionsberetninger om en række beslægtede emner,
bl.a. EU's støtte til virksomhedsvæksthuse, e-handel, bredbånd og cybersikkerhed.
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