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• Digitalisering af samfundet. Digitalisering er en vigtig driver for vækst og beskæftigelse i 

EU. Fuld realisering af EU’s digitale indre marked vil ifølge en rapport fra Europa-Parlamentet 

potentielt kunne øge EU’s samlede BNP med mellem 415 og 500 mia. euro, svarende til mellem 

3 og 3,6 pct. af EU’s samlede BNP.    

• Digital tillid i Europe. EU har indført fælles regler for beskyttelse af personfølsomme data 

(GDPR-reglerne) og forhandler nu også om regler for beskyttelse af elektronisk kommunikation 

(ePrivacyforordning) EU har også vedtaget nye fælles regler for cybersikkerhed (Cybersecurity 

Act). Samtidig arbejder EU på at indføre fælles standarder, der skal gøre produkter, der er koblet 

til internettet, sikre mod cyberangreb.   

• Rimelige priser i Europa. Kommissionen har de seneste fem år arbejdet på, at europæerne 

til rimelige priser kan få den bedst mulige adgang til den online verden. De nye EU regler om 

hjemmetakst betyder, at forbrugerne ikke skal betale ekstra roaming-takster, når man rejser 

inden for EU.  

• Forbedret online platform. Et af de vigtigste mål for det digitale indre marked er at styrke 

den grænseoverskridende e-handel. Online platforme som eksempelvis Amazon og Expedia 

giver europæiske virksomheder adgang til kunder over hele verdenen. Næsten halvdelen af 

Europas små- og mellemstore virksomheder bruger platformene til salg af deres produkter. I alt 

forventes mere end 120.000 virksomheder nu at sælge deres varer og services til forbrugere i 

andre EU-lande, som følge af det forbedret lovgrundlag. Den øgede konkurrence resulterer i 

lavere priser for forbrugerne. 

• Fri bevægelighed af data. Data er en afgørende ressource for den digitale udvikling på tværs 

af alle sektorer og brancher inden for EU’s indre marked. EU har vedtaget fælles regler for 

udveksling af data, så data, der ikke er personfølsomme, kan bevæge sig frit i det indre marked 

på samme måde som varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdstagere. Det bidrager til at drive 

teknologisk innovation og nye forretningsmodeller og skabe et europæisk dataområde for alle 

typer data.  

• Et europæisk gigabit samfund i 2025. EU har afsat 700 mio. euro til bl.a. at rulle 5G 

dækning ud i alle større områder i Europa samt til gigabit forbindelse til alle samfundsmæssigt 

vigtige områder som uddannelses- og forskningsinstitutioner, hospitaler og 

transportknudepunkter. 5G vil blive op til 100 gange hurtigere end 4G. Det vil betyder, at 

internettet kan bruges til en masse nye formål som for eksempel førerløse biler, droner og 

selvstyrende industri.  
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• Europæerne er positive over for teknologiske forandringer. Ifølge Eurobarometer 

mener to tredjedele af europæerne, at de seneste digitale teknologier har påvirket  samfundet, 

økonomien og deres liv positivt.  
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