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Fremskridtene med digitaliseringen af 
EU's industri er ujævne, bekræfter 
revisorerne  
Europa udnytter ikke fuldt ud fordelene ved avancerede teknologier til at innovere og 
forblive konkurrencedygtige. I 2016 lancerede Europa-Kommissionen initiativet til 
digitalisering af EU's industri (DEI) for at fremme digitaliseringen af EU's virksomheder. 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret har fremskridtene med initiativet 
været ujævne medlemsstaterne imellem trods Kommissionens indsats for at støtte de 
nationale myndigheder. Nogle lande har stadig ingen nationale digitaliseringsstrategier 
eller har ikke truffet særlige foranstaltninger såsom oprettelse af digitale 
innovationsknudepunkter (DIH'er).  

Den digitale omstilling - eller digitaliseringen - af industrien er mere end blot indkøb af nyt 
IT-udstyr og nye IT-systemer. Det drejer sig om at udnytte de muligheder, der ligger i de nye 
teknologier, og gentænke alle aspekter af forretningsprocessen. Der er gjort fremskridt med 
digitaliseringen af EU's industri i de seneste år, men med forskellig hastighed lande, regioner 
og sektorer imellem. Der er også store forskelle mellem store virksomheder og små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er).  

"Gennemførelse af den digitale omstilling er afgørende, hvis vores europæiske virksomheder 
skal forblive konkurrencedygtige på globalt plan. Det anslås, at digitaliseringen i EU kan 
generere mere end 110 milliarder euro i indtægter om året," siger Iliana Ivanova, det 
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Hidtil har 
fremskridtene været ujævne medlemsstaterne imellem. Hvis DEI-initiativet skal blive en 
succes, er et vedvarende engagement fra alle interessenter - EU, myndigheder og 
virksomheder - en nødvendighed." 

Formålet med DEI-initiativet er at styrke EU's konkurrenceevne inden for de digitale 
teknologier og sikre, at alle virksomheder i EU - uanset sektor, størrelse eller placering - kan 
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få udbytte af digital innovation. Initiativet sigtede mod at mobilisere næsten 
50 milliarder euro i offentlige og private midler til investeringer i de fem år, der fulgte efter 
lanceringen.  

Revisorerne besøgte fire medlemsstater - Tyskland, Ungarn, Polen og Portugal - for at 
indsamle førstehåndsdokumentation for fremskridt på stedet. Kommissionens strategi til 
fremme af digitalisering havde et solidt grundlag og blev støttet af EU's medlemsstater, men 
manglede oplysninger om de forventede udfald. Tyskland og Portugal har strategier på 
plads, men Ungarn og Polen havde endnu ikke udviklet en omfattende national 
digitaliseringsstrategi i 2019. Kommissionen har gennemført adskillige aktiviteter for at 
hjælpe medlemsstaterne, men de nationale myndigheder angiver generelt, at disse 
aktiviteter kun havde begrænset indflydelse på udviklingen og gennemførelsen af deres 
nationale digitaliseringsstrategier. Revisorerne bemærker også, at de samlede 
omkostninger i forbindelse med at skabe og opretholde en ramme til støtte for 
digitaliseringen af EU's industri er ukendte. Med hensyn til anvendelsen af EU-midler 
støttede Horisont 2020 initiativet, og de reviderede programmer under Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling (EFRU) indeholdt også foranstaltninger, der potentielt støttede 
gennemførelsen af DEI-initiativet. Kommissionen har imidlertid ikke specifikt tilskyndet 
medlemsstaterne til at tildele initiativet EFRU-midler. 

Et af DEI-initiativets vigtigste elementer er oprettelsen og driften af digitale 
innovationsknudepunkter (DIH'er) med henblik på at rådgive lokale virksomheder om 
teknologi og netværkssamarbejde. I de medlemsstater, vi besøgte, har kun Tyskland 
udviklet DIH-konceptet fuldt ud. Revisorerne fandt eksempler, hvor begrænsede nationale 
og private midler til DIH-aktiviteter var blevet anvendt på en ukoordineret måde, og de 
påpeger, at Kommissionen ikke specifikt overvåger DIH-aktiviteter på tværs af EU, undtagen 
dem, der finansieres af Horisont 2020. EFRU-midler kan anvendes til at finansiere DIH'er, 
men dette er sjældent sket. 

Endelig er gode bredbåndsforbindelser en forudsætning for digitalisering. Som allerede 
understreget i en revision fra 2018 vil alle medlemsstater sandsynligvis ikke opfylde EU's 
2020-mål for bredbåndsdækning, og det vil være en endnu større udfordring at nå målene 
for 2025. Desuden varierer udnyttelsen af hurtigt bredbånd meget mellem virksomheder af 
forskellig størrelse (f.eks. havde blot 46 % af SMV'erne hurtig bredbåndsadgang i 2019), og 
dette bremser uundgåeligt den digitale revolution i EU. 

Revisorerne fremsætter en række anbefalinger, som også tager hensyn til det foreslåede 
nye program for et digitalt Europa for perioden 2021-2027, som stadig er under drøftelse. 
De omhandler:  
• at hjælpe medlemsstaterne med at identificere deres finansieringsmangler og gøre 
dem opmærksomme på tilgængelig EU-finansiering 
• at forbedre overvågningen af DEI-initiativet ved at fastsætte rimelige 
resultatindikatorer og spore udgifterne  
• at definere, koordinere og fastlægge rammerne for et netværk af europæiske DIH'er, 
der dækker alle regioner i Europa 
• at træffe yderligere foranstaltninger med henblik på at støtte opnåelsen af et 
tilstrækkeligt niveau af bredbåndsforbindelse. 
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Bemærkninger til redaktører  

Særberetning nr. 19/2020: "Digitalisering af EU's industri: Et ambitiøst initiativ, hvis succes 
afhænger af et vedvarende engagement fra EU, myndigheder og virksomheder" foreligger 
på Revisionsrettens websted på 23 EU-sprog.  

Digitalisering er et af hovedmålene med genopretnings- og resiliensfaciliteten på 
600 milliarder euro, som er en del af Next Generation EU-pakken med henblik på at 
reducere covid-19-pandemiens socioøkonomiske virkning. Revisionsretten har for nylig 
offentliggjort en udtalelse om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Revisorerne så også i 
en tidligere beretning på bredbåndsdækningen i EU's medlemsstater. 

Oplysninger om de foranstaltninger, Revisionsretten har truffet på baggrund af pandemien, 
kan fås her. 

Pressekontakt: Claudia Spiti claudia.spiti@eca.europa.eu T: (+352)439845547 / 
M:(+352)691553547 
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