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Pressmeddelande 
Luxemburg den 29 augusti 2019 

Revisorer bedömer EU:s stöd till 
Industri 4.0 och digital innovation i 
Europa 

Europeiska revisionsrätten arbetar just nu med en revision av EU:s stöd och finansiering till 
digitalisering av industrin och främjande av digital innovation i Europa. Revisorerna kommer 
att undersöka om Europeiska kommissionen ändamålsenligt stödjer medlemsstaterna med 
digitaliseringen av deras industrier och hjälper nystartade och små och medelstora företag i 
deras ansträngningar att bli digitala. 

”För att fortsätta vara konkurrenskraftigt måste EU stödja industrin i den digitala omvandling 
som nu pågår. Digitalisering av den europeiska industrin är ett centralt initiativ i sammanhanget 
och med den här revisionen vill vi kontrollera hur ändamålsenligt det hittills har varit,” sade Iliana 
Ivanova, den ledamot av revisionsrätten som leder revisionen. ”Viktiga framsteg mot Industri 
4.0 förväntas ha gjorts till 2025. Företagen i EU, i synnerhet de små och medelstora, måste 
förbereda sig på att anpassa sina traditionella arbetssätt till den nya digitala tekniken.” 

Revisorerna offentliggör i dag en förhandsbeskrivning av revisionen om digitalisering av den 
europeiska industrin. Förhandsbeskrivningar innehåller information om en beslutad 
granskningsuppgift. De är en källa till information för dem som är intresserade av den politik eller 
de program som granskas.  

Industri 4.0 använder digital teknik för att koppla samman människor, ting och processer i realtid. 
Den digitala tekniken påverkar i grunden tillverkningen och sättet att göra affärer, och ger 
mervärde i form av snabbhet och effektivitet. För att hänga med kommer företag världen över 
att behöva omvandlas, vilket kräver mycket stora investeringar. 
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Den digitala utvecklingen i EU varierar betydligt mellan regioner och sektorer – från över 63 % 
när det gäller dataprogrammering till 4 % när det gäller tillverkning. 99 % av alla företag är små 
och medelstora, men mindre än en femtedel av dem är starkt digitaliserade. De behöver 
uppmuntras till att digitalisera sina arbetsprocesser eftersom de ofta saknar de resurser som 
krävs för att på egen hand möta de utmaningar som den digitala omvandlingen innebär. 

De senaste åren har kommissionen och medlemsstaterna inlett ett antal initiativ för att skapa en 
digital inre marknad och digitalisera Europas industri genom åtgärder på området dataekonomi, 
sakernas internet och molntjänster.  

Kommissionen inledde 2016 initiativet Digitalisering av den europeiska industrin som stimulerade 
skapandet av digitala innovationsknutpunkter. Dessa ”smarta” centrum hjälper företag, i 
synnerhet nystartade och små och medelstora företag, med den senaste know-how och teknik 
som de behöver för sin digitala omvandling. De har även kontakt med aktörer som investerar i 
digitala förändringar och sammanför leverantörer av digitala innovationer med potentiella 
användare. 

Initiativet finansieras med 11,5 miljarder euro från EU-programmet Horisont 2020 och Europeiska 
regionala utvecklingsfonden. Kommissionen uppskattar att det kommer att stimulera till 
offentliga och privata investeringar på närmare 40 miljarder euro fram till 2020 och planerar att 
fortsätta finansiera digitala innovationer under perioden 2021–2027. 

Revisorerna kommer att granska kommissionens stöd till medlemsstaterna för deras utveckling, 
genomförande och uppföljning av digitaliseringsstrategier och bedöma nivån på stödet till 
digitala innovationsknutpunkter i hela Europa. De kommer även att undersöka om kommissionen 
hjälper till att skapa en lämplig rättslig miljö för den digitala eran och för digital konnektivitet. 

Meddelande till redaktörer 

Revisorerna kommer att analysera ett antal projekt och eventuellt göra besök på plats i utvalda 
länder (Tyskland, Ungern, Polen och Portugal). Granskningsrapporten ska enligt planerna 
offentliggöras 2020.  

Revisionsrätten har tidigare offentliggjort granskningsrapporter om ett antal liknande ämnen, 
bland annat EU:s stöd till företagsinkubatorer, e-handel, bredband och cybersäkerhet.  

Presskontakt för den här förhandsbeskrivningen: 

Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu 

T: +352 4398-45410 M: +352 621 55 22 24 
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