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Po besedah revizorjev digitalizacija 
evropske industrije napreduje 
neenakomerno  
Evropa ne izkorišča v celoti naprednih tehnologij, da bi uvajala inovacije in ostala konkurenčna. 
Evropska komisija je leta 2016 začela izvajati pobudo za digitalizacijo evropske industrije, da bi 
spodbudila digitalizacijo podjetij EU. Glede na ugotovitve v novem poročilu Evropskega 
računskega sodišča (Sodišča) je bil napredek pobude v državah članicah kljub prizadevanjem 
Komisije za podporo nacionalnih organov neenakomeren. Nekatere države še vedno nimajo 
nacionalnih strategij za digitalizacijo ali niso sprejele določenih specifičnih ukrepov, kot je 
vzpostavitev vozlišč za digitalne inovacije.  

Digitalna preobrazba industrije ali digitalizacija ne pomeni le pridobivanja nove opreme in sistemov 
IT. Vključuje tudi razmislek o vseh vidikih poslovnega procesa ob upoštevanju možnosti, ki jih nudijo 
nove tehnologije. Digitalizacija industrije EU je v zadnjih letih napredovala, vendar z različno hitrostjo 
glede na državo, regijo in sektor. Obstajajo tudi velike razlike med velikimi podjetji ter malimi in 
srednjimi podjetji (MSP).  

„Če naša evropska podjetja želijo ostati konkurenčna, je bistveno, da se digitalno preobrazijo. Po 
ocenah bi bilo z digitalizacijo v EU mogoče ustvariti več kot 110 milijard EUR prihodkov na leto,“ je 
povedala članica Sodišča Iliana Ivanova, pristojna za poročilo. „Vendar je bil napredek v državah 
članicah EU do zdaj neenakomeren. Za uspeh pobude za digitalizacijo evropske industrije je potrebna 
stalna zavezanost vseh deležnikov: EU, vlad in podjetij.“ 

Namen pobude je okrepiti konkurenčnost EU na področju digitalnih tehnologij in zagotoviti, da bo 
vsako podjetje v Evropi – ne glede na sektor, velikost in kraj sedeža – lahko izkoristilo digitalne 
inovacije. S pobudo naj bi se v petih letih po začetku njenega izvajanja mobiliziralo skoraj 
50 milijard EUR javnih in zasebnih naložb.  

Revizorji so obiskali štiri države članice (Nemčijo, Madžarsko, Poljsko in Portugalsko), da bi na terenu 
pridobili dokaze o napredku iz prve roke. Strategija Komisije za spodbujanje digitalizacije je imela 
dobro podlago, države članice EU pa so jo podpirale, vendar ni vsebovala informacij o načrtovanih 
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izidih. Nemčija in Portugalska že imata vzpostavljene strategije, Madžarska in Poljska pa v letu 2019 
še vedno nista imeli celovite nacionalne strategije za digitalizacijo. Čeprav je Komisija izvedla več 
dejavnosti za pomoč državam članicam, so nacionalni organi na splošno navedli, da so imele le 
omejen učinek na razvoj in izvajanje njihovih nacionalnih strategij za digitalizacijo.  Revizorji so 
ugotovili tudi, da skupni stroški vzpostavitve in ohranjanja okvira za podporo digitalizacije 
industrije EU niso znani.  Kar zadeva uporabo sredstev EU, se je pobuda podpirala v okviru programa 
Obzorje 2020, ukrepe, ki bi lahko prispevali k njenem izvajanju, pa so vključevali tudi nekateri 
programi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki jih je Sodišče pregledalo. Vendar Komisija 
držav članic ni spodbujala, naj sredstva iz ESRR namenijo za pobudo. 

Eden od ključnih elementov pobude je vzpostavitev in delovanje vozlišč za digitalne inovacije, v 
katerih bi se lokalnim podjetjem svetovalo o tehnologijah in mreženju. Koncept vozlišč v obiskanih 
državah članicah z izjemo Nemčije ni bil v celoti razvit. Revizorji so odkrili primere, v katerih so bila 
že tako omejena nacionalna javna in zasebna sredstva za dejavnosti vozlišč uporabljena neusklajeno, 
poudarjajo pa tudi, da Komisija ni posebej spremljala dejavnosti vozlišč po vsej EU, razen tistih, 
financiranih v okviru programa Obzorje 2020. Sredstva ESRR se lahko uporabijo za financiranje 
vozlišč, kar pa se je zgodilo le redko. 

Poleg tega so osnovni pogoj za digitalizacijo dobre ravni širokopasovne povezljivosti. Kot je Sodišče 
poudarilo že v reviziji iz leta 2018, vse države članice verjetno ne bodo izpolnile ciljnih vrednosti EU 
glede širokopasovne pokritosti, ki bi jih bilo treba doseči do leta 2020, doseganje ciljnih vrednosti, 
določenih za leto 2025, pa bo še večji izziv.  Poleg tega med različno velikimi podjetji obstajajo velike 
razlike glede deleža podjetij s priključkom na hitre širokopasovne povezave (npr. leta 2019 je le 46 % 
MSP imelo priključek na hitro širokopasovno povezavo), kar je neizogibna ovira za digitalno 
industrijsko revolucijo po vsej EU. 

Revizorji so dali več priporočil, pri katerih so upoštevali tudi predlagani novi program za digitalno 
Evropo za obdobje 2021–2027, o katerem se še razpravlja. Priporočila se nanašajo na:  
• pomoč državam članicam pri opredelitvi njihovih vrzeli v financiranju in informiranje o 
razpoložljivih sredstvih EU, 
• izboljšanje spremljanja pobude za digitalizacijo evropske industrije z določitvijo ustreznih 
kazalnikov rezultatov in sledenjem porabe,  
• opredelitev, uskladitev in sprejetje okvira za mrežo evropskih vozlišč za digitalne inovacije, 
ki bi zajemala vse evropske regije, ter 
• sprejetje nadaljnjih ukrepov za podporo pri doseganju ustreznih ravni širokopasovne 
povezljivosti. 
 
 
Opombe za urednike  

Posebno poročilo št. 19/2020 – Digitalizacija evropske industrije: ambiciozna pobuda, katere uspeh 
je odvisen od stalne zavezanosti EU, vlad in podjetij je na voljo na spletišču Sodišča v 23 jezikih.  

Digitalizacija je eden od glavnih ciljev mehanizma za okrevanje in odpornost v vrednosti 
600 milijard EUR, ki je del svežnja Next Generation EU za zmanjšanje socialno-ekonomskih posledic 
pandemije COVID-19. Sodišče je o mehanizmu za okrevanje in odpornost pred kratkim objavilo 
mnenje. V enem od prejšnjih poročil so revizorji preučili tudi širokopasovno pokritost v državah 
članicah EU. 

Informacije o ukrepih, ki jih je Sodišče sprejelo zaradi pandemije, so na voljo tukaj. 

Kontaktna oseba za medije: Claudia Spiti claudia.spiti@eca.europa.eu T: (+352)439845547 / 
M:(+352)691553547 

 

 

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=45796
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=45796
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=54818
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=45796
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=45796
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/NewsItem.aspx?nid=13555
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu

