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Lägesrapport

I.

INLEDNING

1.

Den 15 september 2021 antog kommissionen förslaget till beslut om inrättande
av 2030-policyprogrammet ”En färdväg för det digitala decenniet”1. Policyprogrammet ska
säkerställa att EU uppnår sina syften och mål när det gäller den digitala omställningen av vårt
samhälle och vår ekonomi i linje med EU:s värderingar, vilket stärker unionens digitala
ledarskap och resiliens samt främjar människocentrerade, inkluderande och hållbara digitala
policyer som stärker medborgarna och företagen.
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2.

I förslaget erinrar man om konkreta digitala mål som unionen som helhet förväntas uppnå till
årtiondets slut, såsom fastställs i meddelandet om den digitala kompassen av den 9 mars 2021.
Sedan fastställs en ny form av styrning tillsammans med medlemsstaterna, genom en
mekanism för årligt samarbete mellan unionens institutioner och medlemsstaterna som ska
säkerställa att unionens ambition uppnås gemensamt.
Det rör sig närmare bestämt om följande mål:
•

Grundläggande digitala färdigheter för minst 80 % av befolkningen och en
högkvalificerad digital yrkeskår bestående av 20 miljoner personer.

•

Säkra, högpresterande och hållbara digitala infrastrukturer, (gigabit för varje hushåll,
5G i alla befolkade områden, ökad produktion av halvledare, säkra molnkantdatornoder
och datorer med kvantacceleration).

•

Digital omställning av företag (3/4 av EU:s företag ska använda molntjänster/artificiell
intelligens/stordata, finansiering av enhörningsföretag och digital intensitet för små och
medelstora företag).

•

Digitalisering av offentliga tjänster (100 % tillgång online till offentliga tjänster och
patientjournaler, 4/5 av EU:s befolkning ska använda e-legitimation).

I detta syfte föreslog kommissionen en mekanism för kontinuerligt samarbete mellan
unionens institutioner och medlemsstaterna för att identifiera hur man kan åtgärda brister på
områden där den senaste årsrapporten visar på betydande luckor och brister. Uppföljningen av
och rapporteringen om de digitala framstegen kommer att presenteras i en årsrapport,
Lägesrapporten om det digitala decenniet, som ska lämnas till Europaparlamentet och rådet.

3.

I Europaparlamentet tilldelades förslaget utskottet för industrifrågor, forskning och energi.
Föredragande för ärendet är Martina Dlabajová (Renew, Tjeckien). Utskottet har ännu inte
antagit sitt betänkande.

4.

Den 27 oktober 2021 ombads Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att yttra sig om
förslaget, vilket förväntas ske under det första kvartalet 2022. Europeiska regionkommittén
hördes den 10 november 2021, och dess yttrande begärdes före slutet av januari 2022.
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II.

ARBETET I RÅDET

5.

I rådet har förslaget behandlats av arbetsgruppen för telekommunikation och
informationssamhället. Diskussionerna inleddes av det slovenska ordförandeskapet under
mötet den 28 september 2021. Delegationerna välkomnade varmt initiativet och vikten av att
intensifiera insatserna för digital omvandling efter covid-19-krisen. De lovordade också den
flexibilitet som medlemsstaterna ges när det gäller att uppnå de digitala målen. Samtidigt
ansågs det att den tidsplan som kommissionen hade fastställt var mycket ambitiös (i fråga om
utarbetandet av nationella färdplaner), och några delegationer framhöll att de föredrar ett
icke-bindande samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna i stället för en bindande
heltäckande övervaknings- och samarbetsmekanism.
Därefter diskuterade man även behovet av att ta itu med risken för fragmentering mellan mer
och mindre tekniskt avancerade områden inom EU, vilket omfattar olika branscher och
befolkningsgrupper. Slutligen förekom det en del frågor om tillgänglig EU-finansiering och
en viss rädsla för dubbelarbete i samband med införandet av europeiska konsortier för digital
infrastruktur, ett nytt instrument som ska underlätta genomförandet av projekt som omfattar
flera länder.

6.

Mötet den 19 oktober ägnades åt de första fyra artiklarna i beslutet, som omfattar innehåll,
definitioner, allmänna mål och digitala mål. Frågorna handlade om den valda rättsliga formen,
behovet av att stärka inriktningen på den gröna/digitala omställningen i fråga om målen,
konsekvenserna av bristande efterlevnad och den potentiella ökningen av den administrativa
bördan för den offentliga sektorn och för små och medelstora företag.
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7.

Den 16 november inleddes mötet med diskussioner om återstående kommentarer och frågor
om artikel 4. Med tanke på de digitala klyftorna mellan och inom medlemsstaterna ansågs
ambitionsnivån både vara för hög eller för låg, ibland beroende på vilka mål som övervägdes.
Några delegationer betonade behovet av att klargöra att målen inte är rättsligt bindande och
att bristande uppfyllelse av dem inte bör medföra sanktioner gentemot medlemsstaterna,
medan andra hävdade att vissa formuleringar skulle behöva definieras med tanke på
genomförandet och den övergripande samstämmigheten. Slutligen ställdes det frågor om vissa
siffror som kommissionen använde i förhållande till de olika målen.

8.

Kommissionen har redan lämnat preliminära svar på ovannämnda frågor och framför allt
noterat förslagets ambitiösa men välavvägda strategi, där flexibilitet och samarbete
prioriteras. Kommissionen betonade också att de digitala målen inte skulle vara bindande vare
sig på EU-nivå eller på nationell nivå, medan samarbetsmekanismen kommer att vara
bindande för att säkerställa att syftena och målen uppnås senast 2030. Kommissionen
redogjorde mer i detalj för värdet av de europeiska konsortierna för digital infrastruktur vid en
workshop den 22 november. Slutligen påminde kommissionen medlemsstaterna om vikten av
att om möjligt slutföra antagandet av ärendet under det första halvåret 2022 för att möjliggöra
en första årlig övervakningscykel samt det första europeiska konsortiet för infrastruktur
senast 2023.

9.

Det slovenska ordförandeskapet kommer att sträva efter att framgångsrikt slutföra den första
behandlingen av förslaget under sin mandatperiod. I samarbete med det tillträdande franska
ordförandeskapet kommer det slovenska ordförandeskapet att be delegationerna om officiella
kommentarer och förslag före årets slut, i syfte att underlätta utarbetandet av det franska
ordförandeskapets första kompromissförslag i början av 2022 som ett prioriterat ärende.

III. SLUTSATS
10.

Coreper uppmanas att ta del av ordförandeskapets lägesrapport så att den kan läggas fram för
rådet (transport, telekommunikation och energi) vid mötet den 3 december 2021.
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