
Nya möjligheter för företag i ett digitaliserat samhälle

Tillverkare kan optimera produktionen

▶ Databaserad optimering kan i sig medföra besparingar på 90 miljarder euro inom 
tillverkningssektorn över hela världen.

VAD INNEBÄR DET 
FÖR FÖRETAGEN?

Tillgång till industriella data av hög kvalitet1
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#DigitalEU

Jordbrukare kan producera mer livsmedel till lägre priser

▶ Analys av data om skördar, utsäden och användning av gödselmedel kan göra 
jordbruket effektivare. Jordbrukare skulle kunna tjäna 225 euro mer per hektar.

▶ Det EU-finansierade datadrivna projektet för bioekonomi minskar kostnaderna 
för besprutning och bevattning med 30 %.

https://twitter.com/hashtag/digitaleu


▶ Paketet med rättsakten om digitala tjänster kommer att innehålla 
tydliga regler för tillträde till den inre marknaden och om att stärka 
onlineplattformars ansvar.

Hjälpa små och medelstora företag att 
använda artificiell intelligens

En bättre ram för handel på nätet2

Konkurrensregler som fungerar 
i praktiken3

Investera i människor och infrastruktur4
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Rättvist tillträde till marknader för att starta, expandera, förnya och konkurrera 
på rättvisa villkor.

Se till att EU-reglerna passar för både digitala företag – stora som 
små – och den traditionella industrin.

▶ Fler arbetstagare med digitala färdigheter kommer att fylla de 
1 miljon lediga platser som begränsar företagens tillväxt.

▶ EU-finansiering och nationell finansiering för att snabbt få fart på 
avancerad konnektivitet och säkra europeiska molntjänster.

▶ Utveckla en ny strategi för små och medelstora företag för att stärka 
innovativa och snabbväxande nystartade företag och små och medelstora 
företag.

▶ Inrätta specialiserade digitala innovationsknutpunkter för artificiell 
intelligens.

▶ Förbättra tillgången till finansiering.


