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Sporočilo za javnost
Luxembourg, 29. avgusta 2019

Revizorji ocenjujejo podporo EU za
industrijo 4.0 in digitalne inovacije v
Evropi
Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo podpore in financiranja EU za digitalizacijo industrije
in spodbujanje digitalnih inovacij v Evropi. Revizorji bodo preučili, ali Evropska komisija
zagotavlja uspešno podporo državam članicam za digitalizacijo njihovih industrij in pomaga
zagonskim ter malim in srednjim podjetjem pri njihovih prizadevanjih za prehod na digitalno
tehnologijo.
„Če želi EU ostati konkurenčna, mora podpirati industrije pri sedanji digitalni preobrazbi. V tem
okviru je digitalizacija evropske industrije ena ključnih pobud in s to revizijo želimo preveriti, kako
uspešna je bila dozdaj,“ je povedala članica Evropskega računskega sodišča Iliana Ivanova, ki
vodi revizijo. „Ključni napredek industriji 4.0 naproti naj bi bil dosežen do leta 2025. Podjetja po
vsej EU, zlasti mala in srednja, bi se morala pripraviti na to, da svoje tradicionalne načine dela
prilagodijo na novo digitalno tehnologijo.“
Revizorji so danes objavili napovednik revizije o digitalizaciji evropske industrije. Napovedniki
revizij vsebujejo informacije o potekajoči revizijski nalogi. Zasnovani so kot vir informacij za vse, ki
jih zanimajo politike ali programi, ki jih revidira Sodišče.
V industriji 4.0 se digitalna tehnologija uporablja za povezovanje ljudi, stvari in procesov v
realnem času. V tem procesu se korenito spreminjata proizvodnja in način poslovanja, večja
hitrost in učinkovitost pa prinašata dodano vrednost. Če bodo podjetja po vsem svetu želela
obdržati korak s spremembami, se bodo morala preobraziti, za to pa bodo potrebne znatne
naložbe.

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila napovednika revizije, ki ga je pripravilo Evropsko računsko sodišče. Celoten
napovednik v angleščini je na voljo na www.eca.europa.eu.
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V EU so razhajanja v digitalni razvitosti med regijami in sektorji velika: gibljejo se od 63 % na
področju računalniškega programiranja do 4 % v gradbeništvu. Malih in srednjih podjetij je med
vsemi podjetji 99 %, toda le petina je visoko digitaliziranih. Spodbujati jih je treba, da digitalizirajo
svoje delovne procese, saj jim pogosto primanjkuje potrebnih virov, da bi se sama spoprijela z
izzivom prehoda na digitalno tehnologijo.
Komisija in države članice so v zadnjih letih začele izvajati več pobud za oblikovanje enotnega
digitalnega trga in digitalizacijo evropske industrije z ukrepi na področju podatkovnega
gospodarstva, interneta stvari in računalništva v oblaku.
Leta 2016 je Komisija začela izvajati pobudo za digitalizacijo evropske industrije, ki je spodbudila
vzpostavitev vozlišč za digitalne inovacije. Ti „pametni” centri pomagajo podjetjem, zlasti malim
in srednjim ter zagonskim, z najnovejšim strokovnim znanjem in tehnologijo, ki sta za digitalno
preobrazbo potrebna. Pri uvajanju digitalnih sprememb se povezujejo tudi z vlagatelji in
ponudnike digitalnih inovacij povezujejo z morebitnimi uporabniki.
Financiranje te pobude znaša 11,5 milijarde EUR in se zagotavlja v okviru programa EU
Obzorje 2020 ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Komisija ocenjuje, da bo pobuda do
leta 2020 spodbudila javne in zasebne naložbe v višini skoraj 40 milijard EUR, in namerava v
obdobju 2021–2027 še naprej financirati digitalne inovacije.
Revizorji bodo preučili podporo, ki jo Komisija nudi državam članicam pri razvoju, izvajanju in
spremljanju izvajanja njihovih digitalnih strategij, ter ocenili stopnjo podpore za vozlišča za
digitalne inovacije po vsej Evropi. Raziskali bodo tudi, ali Komisija pomaga ustvarjati primerno
pravno okolje za digitalno dobo in povezljivost.
Pojasnila za urednike
Revizorji bodo analizirali več projektov in opravili morebitne obiske na kraju samem v izbranih
državah (v Nemčiji, na Madžarskem, Poljskem in Portugalskem). Revizijsko poročilo naj bi bilo
objavljeno leta 2020.
Sodišče je prej že objavilo revizijska poročila o več sorodnih temah, vključno s podjetniškimi
inkubatorji, e-trgovanjem, širokopasovnimi povezavami in kibernetsko varnostjo.
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