
EUROPAREN 
ETORKIZUN DIGITALA 
PRESTATU

ENPRESEI

Enpresak bidezko balditzetan 
sortu eta haziko dira, berrituko 
dute eta lehiatuko dira.

Denok bizi dugu eraldaketa digitala geure bizitzetan. Eta EBren estrategiak 
enpresetara eta planeta osora eramango du errealitate hori, EBren 
balioekin bat eginez, betierede la UE.

Nori egingo dio mesede EBren estrategia digitalak?

PLANETARI

Teknologia digitalek klima-
-neutraltasuna lortzen
lagunduko diote EBri.

EUROPAR GUZTIEI 
Teknologiak herritarren ohiko 
bizimodua hobetuko du.

Zer egingo dugu?

Teknologia pertsonen 
zerbitzura

Ekonomia digital 
bidezkoa eta lehiakorra

Gizarte irekia, 
demokratikoa 
eta jasangarria

3  
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2020ko otsaila 

#DigitalEU

Europako
Batzordea



Teknologia pertsonen zerbitzura

   Gaitasun digitaletan inbertitzea europar guztientzat;

 Pertsonak mehatxu zibernetikoetatik babestea (pirateatzea, bahiketa- 
   -programak, nortasun-lapurretak, etab.);

   Adimen artifiziala pertsonen eskubideak errespetatuz garatzen dela 
    eta haien konfiantza merezi duela bermatzea;

   Banda zabal ultraazkarraren hedapena bizkortzea EB osoko etxeetan, 
    eskoletan eta ospitaleetan;

   Europak medikuntzan, garraioetan eta ingurumenean irtenbide 
    berritzaileak garatzeko duen superkonputazio-gaitasuna handitzea.

Ekonomia digital bidezkoa 
eta lehiakorra

Sortzen ari diren enpresa eta ETE berritzaile eta hazkunde 
azkarrekoek finantzaketa lor dezaten eta hazi daitezen 
ahalbidetzea;

Zerbitzu digitalen lege bat proposatzea, plataformen 
erantzukizuna indartzeko eta online zerbitzuei aplikatu 
beharreko arauak argitzeko;

 Ekonomia digitalean EBko arauak beren asmoetara 
egokitzen direla bermatzea;

Europan enpresa guztiak bidezko baldintzetan lehiatzen 
direla bermatzea;

Kalitate handiko datuetarako sarbidea hobetzea eta, aldi berean, datu pertsonal 
eta sentikorren babesa bermatzea.

   Gizarte irekia, demokratikoa eta jasangarria

Teknologia erabiltzea Europari gaurtik 2050era klimatikoki neutroa izaten laguntzeko;

Sektore digitaleko karbono-isurketak murriztea;

Herritarrak ahalduntzea, beren datuen kontrol eta babes hobea izan dezaten;

Osasunari buruzko datuen Europako espazio bat sortzea, ikerketa, diagnostikoa 
eta tratamendu espezifikoak bultzatzeko;

Online desinformazioaren aurka borrokatzea eta komunikabideetan edukien 
aniztasuna eta fidagarritasuna sustatzea.



EB:

Europa munduko liderra

 Ekonomia digitalaren munduko eredu bihurtzen 
   saiatuko da;

 Garapen bidean dauden ekonomiak digitalizatzen 
   lagunduko du;

    Arau digitalak egingo ditu eta normalizazio hori   
   nazioartean bultzatuko du.
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