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Пътят към цифровото десетилетие: общо 
управление и координирани инвестиции 
за цифровата трансформация на ЕС до 2030 г.

За успешното реализиране до 2030 г. на цифровата трансформация в Европа е необходимо 
структурирано и тясно сътрудничество между ЕС и държавите членки. Така ще се подпомогне 
повишаването на цифровите мощности и възможности на Европа в четири основни области:

С предложените стъпки за изграждане на цифровото десетилетие ще се установи годишен цикъл 
на сътрудничество и ще се въведе механизъм за координиране на инвестициите между Комисията 

и държавите членки за постигане на целите на ЕС за цифровото десетилетие до 2030 г.

УМЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Тези проекти ще подпомогнат инвестициите в области като:

Основни етапи при създаването на проекти с участието на няколко 
държави:
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Изготвяне на първоначален списък на проекти и неговото редовно актуализиране, за да 
се вземат под внимание тенденциите и пропуските в цифровата трансформация на Европа.

Създаване на механизъм за сътрудничество и координация 
за набелязване на участващите държави членки, на източниците 
на финансиране и на подходящи способи за изпълнение.

Създаване на консорциум за европейска цифрова инфраструктура (EDIC) — 
нов инструмент, предложен от Европейската комисия, за да се ускори и опрости 
създаването и изпълнението на проекти с участието на няколко държави, когато 
съществуващите правни уредби може да не са целесъобразни, напр. европейската 
инфраструктура за услуги в областта на блоковите вериги. EDIC ще даде възможност 
за бързо и гъвкаво изпълнение на проекти с участието на повече държави, като 
същевременно ще остане отворен за всички заинтересовани държави членки.
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цифрови умения

Проектите, осъществявани от няколко държави, са широкомащабни проекти, с които се 
улеснява постигането на целите за цифровата трансформация на Съюза и за възстановяване на 
сектора. Те ще обединят европейски, национални и частни ресурси, за да постигнат напредък 

в особено важни области, в които сама дадена държава членка не би могла да го стори.

Както и други проекти, които се считат за необходими за изграждането на пътя към 
цифровото десетилетие поради динамиката на социалните, икономическите или екологичните 

тенденции.
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