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EU kommer att skapa en inre marknad för data där:
   data kan flöda inom EU och mellan sektorer till förmån för alla,

   EU:s regler följs till punkt och pricka, framför allt lagstiftningen om integritetsskydd, 
dataskydd och konkurrens,

   reglerna om tillgång till och användning av data är rättvisa, praktiska och tydliga.

EU:S DATASTRATEGI

Tack vare realtidsinformation om 
försenade tåg kan 27 miljoner 
arbetstimmar inbesparas, vilket innebär 
740 miljoner euro i arbetskostnader.

Bättre resursfördelning för att bekämpa 
malaria kan leda till besparingar på 
upp till 5 miljarder euro i hälso- och 
sjukvårdskostnader i hela världen.

Jetmotorer som innehåller tusentals 
sensorer samlar in och överför data för 
att de ska fungera effektivt.

Vindkraftsparker använder industriella 
data för att minska det visuella 
intrycket och optimera vindkraften.

Att skapa en inre marknad för data kommer att göra EU mer konkurrenskraftigt 
på global nivå och möjliggöra innovativa processer, produkter och tjänster.

Industriella och kommersiella data är centrala drivkrafter för den digitala ekonomin. EU:s datastrategi kommer att 
göra mer data tillgängliga för användning i ekonomin och samhället, samtidigt som de som genererar uppgifterna 
behåller kontrollen.

Med hjälp av navigationstjänster med realtidsinformation 
kan man undvika upp till 730 miljoner timmar 
i trafikstockningar. Det motsvarar upp till 20 miljarder 
euro i arbetskostnader.

Exempel på användning av industriella och kommersiella data
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#DigitalEU

https://twitter.com/hashtag/digitaleu


Med rätt politik och lämpliga investeringar från kommissionen, medlemsländerna och företag kan 
EU utnyttja de möjligheter som detta paradigmskifte innebär och bli ledande när det gäller data:

totalt 4–6 miljarder euro ska investeras
i gemensamma europeiska dataområden och en europeisk 
sammanslutning för molninfrastruktur och molntjänster.

EU ska bli en attraktiv, säker och dynamisk 
dataekonomi genom att:

  fastställa tydliga och rättvisa regler för tillgång till och vidareutnyttjande av data,

   investera i nästa generations standarder, verktyg och infrastrukturer för att 
lagra och behandla data,

   förena krafterna genom en europeisk molnsammanslutning,

   samla europeiska data inom nyckelsektorer genom gemensamma och 
kompatibla EU-omfattande dataområden,

   ge användarna rättigheter, verktyg och färdigheter att behålla full 
kontroll över sina data.

Den globala datavolymen 
kommer att öka:

Om alla dessa data lagrades på surfplattor med 512 GB minne skulle 
de bilda ett torn som når ända till månen.

Med den här mängden kommer man till månen och tillbaka fem gånger.
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Databehandlingen kommer 
att förändras:
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829 miljarder euro
(5,8 % av EU:s BNP)

10,9 miljoner

65 %

301 miljarder euro
(2,4 % av EU:s BNP)

5,7 miljoner

57 %

Värdet av dataekonomin (i de 27 EU-länderna)

Personer som jobbar med data 
(i de 27 EU-länderna)

Andel av EU-befolkningen som har 
grundläggande digital kompetens
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