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ИНВЕСТИРАНЕ В БЪДЕЩЕТО
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ 2021—2027 Г.
ЗАЩО ТОВА Е ПРИОРИТЕТ?
Цифровата трансформация е ключът към реализирането на потенциала за растеж в Европа в бъдеще. Чрез нови
проекти за финансиране следващият дългосрочен бюджет на ЕС — многогодишната финансова рамка — ще помогне
за преодоляването на недостига на инвестиции в областта на цифровите технологии в ЕС за периода 2021—2027 г.

КАКВИ СА НОВОСТИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2021—2027 Г.?
Със стратегията за цифров единен пазар беше въведена солидна рамка, на която сега трябва да се отговори със също
толкова солидна инвестиционна програма, за да се извлекат максимални ползи от многобройните нови възможности,
които цифровата трансформация предлага.
Инвестициите в цифрови
технологии ще бъдат
много по-мащабни,
отколкото преди.

Укрепват се няколко
текущи проекти за
сътрудничество с
държавите членки.

Поставя се акцент
върху области от
обществен интерес.

Комисията създаде нова Програма за цифрови технологии в Европа с общ бюджет от 9,2 млрд. евро с цел оформяне
и подпомагане на цифровата трансформация на европейското общество и икономика. Програмата ще даде тласък на
водещите инвестиции в областта на суперкомпютрите, изкуствения интелект, киберсигурността и усъвършенстваните
цифрови умения.
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ПЕТТЕ ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЦИФРОВИ
ТЕХНОЛОГИИ В ЕВРОПА СА:

ПО КАКЪВ ДРУГ НАЧИН БЪДЕЩИЯТ БЮДЖЕТ НА ЕС ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА
ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ?
Цифровата трансформация
е и в основата на
Механизма за свързване
на
Европа,
целящ
разработване на цифрови
инфраструктури.

В съответствие с неговите цели за по-интелигентна и
по-добре свързана Европа по линия на Европейския
фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд
ще бъде подпомагана цифровата трансформация
на регионално равнище и ще се изграждат
регионални мрежи и системи за насърчаване на
развитието на устойчив транспорт, интелигентни
енергийни мрежи, интелигентни градове и достъп
до високоскоростна цифрова инфраструктура.

Инвестиции в сферата на цифровите технологии ще са възможни по
четирите направления на бъдещия фонд InvestEU, по-конкретно за
цифрова инфраструктура, за цифрова трансформация на малките
предприятия, за научни изследвания в областта на цифровите
технологии и за подкрепа на социалната икономика чрез цифрова
трансформация.

Новата програма за научни изследвания и
иновации „Хоризонт Европа“ ще даде тласък на
научните, икономическите и социалните ефекти от
финансирането на ЕС, което в крайна сметка ще увеличи
благосъстоянието на европейците. Заедно с програмата
за цифрови технологии в Европа тя ще гарантира полезни
взаимодействия в области като изкуствения интелект,
роботиката, високопроизводителните изчислителни
технологии и големите информационни масиви.

Чрез проекти в държавите членки новият Европейски социален
фонд+ ще помогне на гражданите да придобият основни умения,
подходящи за новия цифров свят. Инвестиции в повишаване
на цифровите умения са включени и в глобалния фонд за
приспособяване към глобализацията.
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ЗАЩО ТЕЗИ ОБЛАСТИ СА ПРИОРИТЕТ
И КАК ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА БЮДЖЕТЪТ?
СУПЕРКОМПЮТРИ

Необходими са високоефективни компютри – или суперкомпютри – за обработване на все по-големите обеми от данни. С
новата Програма за цифрови технологии в Европа ще се подобри капацитетът на ЕС в областта на високопроизводителните
изчислителни технологии и обработката на данни и ще се гарантира тяхното широко използване в различни сфери, като
борбата с изменението на климата, подобряването на здравеопазването и сигурността.
През януари 2018 г. Комисията предложи мащабна инициатива в областта на суперкомпютрите – съвместното предприятие
EuroHPC – с цел да създаде заедно с държавите членки интегрирана инфраструктура за високопроизводителни изчисления
и данни и да насърчи европейското участие в тази област. Предвид факта, че вече 15 държави членки и Швейцария са се
присъединили към инициативата, европейското сътрудничество се очаква да започне да функционира преди края на 2018 г.
2,7 млрд. евро за суперкомпютри с цел:
изграждане и засилване на капацитета на
ЕС по отношение на високопроизводителните изчислителния и обработката на данни
чрез суперкомпютри с производителност от
порядъка на един екзафлопс до 2022/2023
г. (поне един милиард милиарда, или 1018
изчисления в секунда) и на съоръжения за
над един екзафлопс до 2026/2027 г.;

осигуряване на широко използване
на суперкомпютри както в области от
обществен интерес, като например
здравеопазването, околната среда и
сигурността, така и от промишлеността,
особено от малките и средните
предприятия.
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ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Изкуственият интелект е една от най-обещаващите технологии за икономическия растеж и справяне с обществените
предизвикателства през следващите години. Новата вълна от иновации, основаващи се на изкуствения интелект, ще
промени коренно не само цифровите продукти и услуги, но също така и традиционната промишленост и секторите
извън ИКТ и ще спомогне за подобряване на ежедневието на хората.
През април 2018 г. Комисията представи серия от мерки за увеличаване на публичните и частните инвестиции в
областта на изкуствения интелект, за подготовка за социално-икономическите промени и за осигуряване на подходяща
етична и правна рамка.
2,5 млрд. евро за изкуствен интелект с цел:
изграждане и
засилване на
използването
на изкуствен
интелект от
предприятията
и публичната
администрация;

улесняване на
безопасния
достъп и
съхранение на
големи набори
от данни и
алгоритми;

засилване и подкрепа
за съществуващите
съоръжения за изпитване
и експериментиране в
областта на изкуствения
интелект в държавите
членки и насърчаване на
тяхното сътрудничество.

КИБЕРСИГУРНОСТ И ДОВЕРИЕ

Заедно с разкриването на нови възможности за гражданите да се свързват и да разпространяват информация, цифровите
технологии доведоха и до появата на нови рискове. Последните включват увеличаване на кибератаките и измамите,
кражбите на данни и опитите да се дестабилизират нашите демократични общества. От решаващо значение е да се
инвестира в областта на киберсигурността, защото доверието и информираността са в основата на функциониращия
единен пазар на цифровите технологии. ЕС реагира на тези предизвикателства, като прие широка гама от мерки за
киберсигурност, включително първото общоевропейско законодателство в областта на киберсигурността.
В допълнение към продължаващите инвестиции от „Хоризонт Европа“ в научноизследователска и развойна дейност,
днес Комисията предложи инвестиции за засилване на способностите и за гарантиране, че Европейският съюз разполага
с технологичен и индустриален капацитет да подсигури своята икономика, своето общество и своята демокрация.
2 млрд. евро за киберсигурност с цел:
подкрепа — заедно с държавите
членки — за осигуряването на
модерно оборудване, инструменти и
инфраструктура за киберсигурност;

подкрепа за най-доброто
използване на европейските знания,
способности и умения, свързани с
киберсигурността;

осигуряване на широко въвеждане
на последните решения, свързани с
киберсигурността, във всички сектори
на икономиката;

засилване на способностите в
рамките на държавите членки и
частния сектор за гарантиране на
високо общо ниво на сигурност на
мрежите и информационните системи
в Съюза.

3

KK-04-18-572-BG-N

УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ЦИФРОВИ УМЕНИЯ

Ползи от инвестициите в цифрови технологии ще бъдат постигнати единствено ако са налице достатъчно на брой
квалифицирани кадри, които могат да се ползват от тях. Само висококвалифицирана работна сила в ЕС ще въведе
тези технологии в нашите икономики. Програмата за цифрови технологии в Европа ще предостави на настоящите
и бъдещите студенти и специалисти в областта на технологиите добри възможности за обучение и професионално
развитие в сферата на модерните цифрови технологии.
В момента в Европа има над 350 000 свободни работни места за висококвалифицирани технически експерти в области
като изкуствения интелект, анализа на данни и киберсигурността.
700 млн. евро за цифрови умения с цел:
подкрепа за
разработването и
осъществяването
на дългосрочни
обучения и курсове
за студенти,
специалисти по ИКТ
и персонал;

подкрепа за
разработването и
осъществяването
на краткосрочни
обучения и курсове за
предприемачи, бизнес
лидери от сектора на
малките предприятия
и персонал;

подкрепа за обучения
на работното място и
стажове за студенти,
млади предприемачи
и специалисти с
висше образование.

ГАРАНТИРАНЕ НА ШИРОКОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА И ОБЩЕСТВОТО.

Програмата за цифрови технологии в Европа ще гарантира цифровизирането на публичните администрации и
обществените услуги, както и тяхната оперативна съвместимост в целия ЕС и ще улесни достъпа до технологии, знания
и умения за всички предприятия, по-специално за МСП.
1,3 млрд. евро за цифрова трансформация на области от обществен интерес и за цифровизация на
промишлеността с цел:
предоставяне на повече оперативно
съвместими обществени услуги в
целия ЕС и на равнище ЕС;

гарантиране, че публичният сектор и
области от обществен интерес, като
например здравеопазването и социалните
грижи, образованието, транспортът,
културата и творческите сектори, могат да използват и
да имат достъп до съвременните цифрови технологии;
предлагане на публичните
администрации на достъп до
тестване и пилотно внедряване на
цифрови технологии, включително
тяхното трансгранично използване;

подпомагане на внедряването
на модерни цифрови и свързани
с тях технологии от страна на
промишлеността, по-специално от
малките и средните предприятия;

изграждане и укрепване на мрежата
от центрове за цифрови иновации;

подкрепа и проследяване отблизо на
най-новите технически разработки,
които имат потенциална полза за
европейската икономика и общество.
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