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Avrupa'da 2030 yılına kadar başarılı bir dijital dönüşüm için AB ve Üye Devletler 
arasında yapılandırılmış ve yakın bir iş birliğine ihtiyaç vardır. Böylelikle Avrupa'daki dijital 

kapasite ve yetenekler dört temel noktada artırılabilir:

Dijital On Yıla Giden Yol önerisi kapsamında yıllık bir iş birliği döngüsü oluşturulacak ve 
AB'nin 2030 Dijital On Yılı hedeflerine ulaşabilmesini sağlamak için Komisyon ve Üye 

Devletler arasındaki yatırımları koordine edecek bir mekanizma kurulacak.
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AB’de gerçekleşen yarı iletken üretiminin, işlemciler de dâhil, dünya üretimindeki değeri

Bulut bilişim hizmetleri kullanan İşletmeler

Temel kamu hizmetlerine çevrim içi erişim (kariyer, eğitim, aile, düzenli iş faaliyetleri, taşınma ile ilgili alanlarda)

Asgari düzeyde dijital yoğunluğa sahip KOBİ’ler Unicorn girişim sayısı 

Büyük veri kullanan İşletmeler Yapay Zeka kullanan İşletmeler
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≥Dünya üretiminin

AB'de daha iyi, güvenli ve 
sürdürülebilir veri işleme için 

10.000 bağlantı noktası 
bulunmaktadır.

2025’e kadar kuantum 
hızlandırıcılı ilk AB bilgisayarı en ileri 

seviyede kuantum yeteneklerinin 
yolunu açacak.
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Çok ülkeli projeler, Birliğin dijital dönüşüm ve endüstride toparlanma hedeflerine ulaşmasını 
kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış büyük ölçekli projelerdir. Kritik alanlarda Üye Devletlerin kendi 

başına başaramayacakları ilerlemeleri elde etmek amacıyla AB kaynaklarını, ulusal kaynakları ve 
özel kaynakları birleştiren projelerdir.

Ortak veri altyapısı 
ve hizmetleri

Yüksek 
performanslı 
veri işleme

Başlangıç için bir projeler listesinin tanımlanması ve Avrupa'nın dijital dönüşümündeki 
gelişmeleri ve boşlukları hesaba katacak şekilde düzenli olarak güncellenmesi.

Katılım sağlayacak Üye Devletlerin belirlenmesi, finansman kaynaklarının 
ve uygulamaya yönelik uygun araçların belirlenmesi amacıyla 
iş birliği ve koordinasyon mekanizmasının oluşturulması

Avrupa blokzincir hizmet altyapısı örneğinde olduğu gibi mevcut yasal çerçevelerin 
uygun olamayabileceği durumlarda çok ülkeli projelerin hazırlanmasını ve uygulanmasını 
hızlandırmaya ve basitleştirmeye yardımcı olmak amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından 
önerilen yeni bir araç olan Avrupa Dijital Altyapı Konsorsiyumu'nun (EDIC) hayata 
geçirilmesi. EDIC, çok ülkeli projelerin hızlı ve esnek bir şekilde uygulanmasına imkân 
tanırken ilgilenen tüm Üye Devletlere de açık olacaktır.

  Blokzincir

Güvenli kuantum 
altyapısı ve 

siber güvenlik 
merkezleri ağı

  Düşük enerjili 
işlemciler

Dijital kamu 
yönetimi

  Dijital inovasyon 
merkezleri

Dijital beceriler için 
yüksek teknolojili 

ortaklıklar

Avrupa çapında 5G 
koridorlarının oluşturulması

Çok ülkeli projeler aşağıdaki alanlarda yatırımları kolaylaştıracaktır:

Çok ülkeli projelerin oluşturulmasında atılacak temel adımlar:

Ayrıca, sosyal, ekonomik veya çevre alanında yaşanan değişimler nedeniyle Dijital On Yıla 
Giden Yolun hedeflerine ulaşılabilmesi için gerekli görülen diğer projeler de yer alacaktır.
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