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Stanowisko Grupy Digital V4 w sprawie „cyfrowego budżetu” Unii Europejskiej 

 

Jako organizacje i związki reprezentujące branżę cyfrową i nowoczesnych technologii z państw Grupy 

V4: Polski, Węgier, Czech i Słowacji z satysfakcją przyjmujemy fakt włączenia wydatków na cyfryzację 

do projektu unijnego budżetu na lata 2021-2027. Uważamy, że transformacja cyfrowa jest kluczowym 

elementem rozwoju oraz naszego wspólnego funkcjonowania w świecie. Jednocześnie wyrażamy 

rozczarowanie propozycją wysokości środków przeznaczonych na ten cel. Oceniamy, że 3 proc. 

zapisane w projekcie budżetu UE na wydatki przeznaczone na rzecz cyfrowej transformacji to 

zdecydowanie za mało w porównaniu ze skalą środków przeznaczanych na inne cele. Apelujemy do 

przywódców naszych państw – Czech, Polski, Słowacji i Węgier – o poparcie naszego stanowiska  

i podjęcie podczas negocjacji budżetowych w Brukseli działań na rzecz zwiększenia wielkości funduszy 

wydawanych na obszar cyfryzacji do 10 proc. 

Ilość środków finansowych, która zostanie przeznaczona na szeroko pojętą cyfryzację jest ważna 

zwłaszcza dla państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które wciąż muszą doganiać partnerów  

z Zachodu. Będzie to miało diametralny wpływ nie tylko na tempo rozwoju innowacji naszego regionu 

oraz cyfryzacji naszych gospodarek względem krajów „starej Unii”, ale na całą gospodarkę 

wspólnotową. Należy pamiętać, że to w Europie Środkowo-Wschodniej lokowane są dziś najchętniej 

centra R&D, dzięki którym m.in. powstają innowacyjne rozwiązania czy nowe miejsca pracy. Warto przy 

tym pamiętać, że w całej Europie potrzeba wciąż 900 tys. specjalistów z zakresu technologii 

teleinformatycznych. Dlatego wspólnie musimy zadbać o odpowiednio wykształcone kadry, które są 

niezwykle ważnym elementem tworzenia innowacji. Ponadto istotna jest szeroka digitalizacja firm  

z sektora MŚP prowadzących swoją działalność w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to klucz 

do ich sukcesu i konkurencyjności na krajowych i międzynarodowych rynkach. Tym bardziej jesteśmy 

przekonani o potrzebie relokacji środków z unijnego budżetu na rzecz dziedzin, które przyspieszą 

proces cyfryzacji i przygotują Europę, w tym szczególnie nasz region, na przyszłość. 

Dziś Stany Zjednoczone w porównaniu z Europą tylko w rozwój sztucznej inteligencji inwestują 

czterokrotnie więcej, a Chiny - dwukrotnie. Dlatego jako Europa nie możemy zostawać w tyle. Jako 

Grupa Digital V4 oceniamy, że wydatki na unijny program „Cyfrowa Europa”, który ruszy w 2021 r. 

powinny zostać zwiększone do 25 miliardów euro, a cyfryzacja powinna zostać włączona do struktury 

programu „Horizon Europe” na rzecz badań i rozwoju. Uważamy też, że finansowanie badań i rozwój 



 
należy podnieść do 3 proc. unijnego PKB.  Jest to niezwykle potrzebne, ponieważ fundusze te pomogą 

całej Unii, a w tym i państwom z Europy Środkowo-Wschodniej, rozwijać e-usługi, poszerzać 

kompetencje cyfrowe obywateli, a także wspierać innowacyjne projekty start-upów inicjowane  

w krajach Grupy Wyszehradzkiej, by te mogły jeszcze śmielej i łatwiej komercjalizować swoje pomysły.  

Nasz wspólny apel do rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej wynika z troski o dalsze możliwości 

postępu w cyfrowej transformacji naszego społeczeństwa oraz gwarancji naszego przyszłego 

dobrobytu. Przywódcy naszych państw już niejednokrotnie zabierali wspólny głos w sprawach 

istotnych dla naszego regionu Europy i reprezentowali jednolite stanowisko na forum Unii Europejskiej. 

Liczymy, że i tym razem sprawy cyfryzacji okażą się dla nich ważne i znajdą zrozumienie wśród 

premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O inicjatywie Digital V4 

Digital V4 to projekt organizacji branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z Polski, Czech, Słowacji oraz 
Węgier, której celem jest wspólne kreowanie polityki wspierającej rozwój innowacyjności oraz cyfryzacji w 
regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatywa nawiązuje do politycznej i gospodarczej współpracy 
czterech państw w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4). 
 
Inicjatywa została zawiązana w październiku 2019 r. podczas Kongresu 590 w Rzeszowie (Polska). Projekt 
wspólnie tworzą cztery organizacje: Związek Cyfrowa Polska, Słowacki Związek IT – ITAS, Stowarzyszenie 
Elektroniki Użytkowej w Czechach – ASE oraz Węgierski Związek IT – IVSZ. 

 

 


