
divendres, 17 de setembre de 2021

La Comissió presenta una proposta d’itinerari per
assolir la transformació digital de la UE d’aquí al
2030
La Comissió ha proposat avui un itinerari cap a la Dècada
digital que defineix un pla concret per assolir la
transformació digital de la nostra societat i de la nostra
economia d'aquí al 2030. L'itinerari proposat farà que els 
objectius digitals de la UE per al 2030 [ 

 es materialitzin en un mecanisme específichttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_983 ]
que permeti fer-los realitat. Establirà un marc de governança, basat en un mecanisme de cooperació anual amb
els estats membres, per atènyer els objectius de la Dècada digital [ 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es
 a la Unió pel que fa a les competències i infraestructures digitals, i també a la digitalització de les empreses i]

dels serveis públics, de cara al 2030. També vol trobar i dur a terme projectes digitals a gran escala en què hi
participin la Comissió i els estats membres.

La pandèmia ha posat en relleu el paper fonamental de la tecnologia en la construcció d’un futur pròsper i
sostenible. Concretament, la crisi ha fet paleses les desigualtats que hi ha entre les empreses que tenen una
bona capacitat digital i les que encara no han adoptat solucions digitals, i ha fet més visible que mai la bretxa
que hi ha entre les zones urbanes ben connectades i les àrees rurals i remotes. La digitalització ofereix moltes
oportunitats noves per al mercat europeu, en què més de 500 000 llocs de treball per a experts en
ciberseguretat i dades van quedar vacants l’any 2020. D’acord amb els valors europeus, l’itinerari cap a la
Dècada digital ha de reforçar el nostre lideratge digital i promoure mesures sostenibles, centrades en les
persones i que empoderin tant la ciutadania com les empreses.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí [ 
/export/sites/Sbd/ca/.galleries/Documents/Estado-de-la-Union-la-Comision-propone-un-Itinerario-hacia-la-Decada.pdf
]
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