
ИЗГРАЖДАНЕ 
НА ЦИФРОВОТО 
БЪДЕЩЕ НА ЕВРОПА

Кой ще има полза от стратегията на ЕС в областта на цифровите 
технологии?

ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙЦИ

Технологията подобрява 
ежедневието на всеки 
гражданин.

ПРЕДПРИЯТИЯТА

Възникват предприятия, които 
се разрастват, въвеждат 
иновации и се конкурират при 
справедливи условия.

Всички ние усещаме цифровата трансформация в нашия живот. Стратегията 
на ЕС в областта на цифровите технологии ще накара тази трансформация 
да работи в полза на хората, икономиката и планетата в съответствие 
с ценностите на ЕС.

ПЛАНЕТАТА

Цифровите технологии помагат 
на ЕС да постигне неутралност 
по отношение на климата.

Какво ще направим?

Технология в услуга 
на хората

Справедлива 
и конкурентоспособна 
цифрова икономика

Открито, демократично 
и устойчиво общество
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Технология в услуга на хората

   Инвестиции в цифрови умения за всички европейци;

   Защита на хората от киберзаплахи (хакерски атаки, софтуер за изнудване, кражба 
на самоличност);

   Гаранции, че при разработването на изкуствения интелект са зачетени 
правата на хората и е спечелено доверието им;

   Ускоряване на разгръщането на свръхвисокоскоростен широколентов 
интернет за домакинствата,; училищата и болниците в целия ЕС;

   Разширяване на капацитета на Европа в областта на суперкомпютрите 
за разработване на иновативни решения за медицината, транспорта 
и околната среда.

Справедлива 
и конкурентоспособна цифрова 
икономика

Открито, демократично и устойчиво общество

   Осигуряване на достъп до финансиране и възможности 
за разширяване на дейността за динамичната общност 
от иновативни и бързо разрастващи се новосъздадени 
предприятия и МСП;

   Предлагане на закон за цифровите услуги с цел да се засили 
отговорността на онлайн платформите и да се изяснят 
правилата за онлайн услугите;

   Гарантиране на пригодността на правилата на ЕС за целите 
на цифровата икономика;

   Осигуряване на конкуренция при справедливи условия за всички предприятия в Европа;

   Разширяване на достъпа до висококачествени данни и наред с това гаранция, че личните 
и чувствителните данни са защитени.

   Технологиите в помощ на Европа за постигането на неутралност по отношение на климата до 
2050 г.;

   Намаляване на въглеродните емисии в цифровия сектор;

   Предоставяне на по-добри възможности за гражданите да контролират 
и защитават своите данни;

   Създаване на европейско пространство за здравни данни, за да 
се насърчат целенасочените научни изследвания, диагностиката 
и лечението;

   Борба с дезинформацията онлайн и насърчаване на 
разнообразното и надеждно медийно съдържание.
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ЕС ще:

Европа като световен лидер

   се стреми да стане модел за подражание в световен 
мащаб по отношение на цифровата икономика;

   подкрепя развиващите се икономики при усвояването 
на цифрови технологии;

   разработва цифрови стандарти и ще ги популяризира 
в международен план.
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