Armonizarea piețelor digitale
în Parteneriatul Estic
EU4Digital are ca scop extinderea beneficiilor Pieței unice digitale a Uniunii Europene
către țările Parteneriatului Estic, prin direcționarea sprijinului UE spre dezvoltarea
potențialului economiei și societății digitale, pentru a aduce creștere economică, a
genera mai multe locuri de muncă, a îmbunătăți viețile oamenilor și a ajuta businessul în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.
O LIVRABILĂ IMPORTANTĂ
Armonizarea piețelor digitale este una din cele 20 de livrabile UE pentru 2020 întru
atingerea rezultatelor tangibile pentru cetățenii din țările Parteneriatului Estic. În foaia
sa de parcurs ce stabilește cele 20 de livrabile, UE spune că “economia digitală este
un domeniu cu potențial încă neexploatat atât pentru UE, cât și pentru țările
partenere atât pentru dezvoltarea socială și economică, precum și pentru crearea
de locuri de muncă și creștere economică”.

Inițiativa EU4Digital întrunește acțiuni și programe prioritare ale UE:

Rețelele EU4Digital
stabilite în 2016, reunind
reprezentanții țărilor
Parteneriatului Estic și ai
statelor membre ale UE
în cadrul muncii asupra
domeniilor tematice.

EU4Digital: sprijinirea
economiei și societății
digitale în cadrul
Parteneriatului Estic, un
program de trei ani (20192022), ce promovează
domeniile principale ale
economiei și societății
digitale, în conformitate cu
normele și practicile UE.

EU4Digital - Strategii
de acces în bandă
largă în regiunea țărilor
Parteneriatului Estic
(2018-2020), un proiect
implementat de Banca
Mondială pentru a sprijini
țările Parteneriatului
Estic în dezvoltarea și
implementarea strategiilor
naționale pentru acces în
bandă largă.

Viitorul program UE
CYBER va consolida
securitatea cibernetică în
țările partenere și va spori
încrederea în folosirea
serviciilor digitale.

Extinderea economiei și societății digitale aduce creștere economică, generează
locuri de muncă, îmbunătățește vieți și ajută business-ul prin următoarele:
• servicii online mai bune, la prețuri mai bune și cu alegere mai bună
• mai multe investiții, mai mult comerț, mai multe locuri de muncă
• stimularea ecosistemului de start-up și a creșterii companiilor

Programul lucrează în șase domenii tematice, sprijinind activitățile
rețelelor EU4Digital în formarea cadrului pentru îmbunătățirea economiei
și societății digitale în beneficiul business-ului și cetățenilor:
comerțul electronic
Facilitarea comerțului prin
Inovații TIC
Dezvoltarea cercetărilor TIC,
Regulile în telecomunicații

ecosistemelor de start-up și innovații

Realizarea spațiului comun de

promovarea cadrelor comune
pentru:
- comerț electronic
- vama electronică
- logistica electronică
Activități pentru realizarea

roaming către anul 2020

unui coridor digital pilot

Sprijinirea Autorităților

pentru transport

naționale de reglementare
Strategii coordonate pentru
distribuirea frecvențelor

Abilități electronice
Elaborarea strategiilor
cu privire la abilități

EU4DIGITAL:
SPRIJINIREA ECONOMIEI
ȘI SOCIETĂȚII
DIGITALE ÎN ȚĂRILE
e-sănătate
PARTENERIATULUI
Cadrele naționale pentru
ESTIC

e-sănătate, armonizate între

digitale
Cadrul de competențe
electronice pentru ÎMM-uri

statele Parteneriatului Estic și UE
Încrederea și securitatea
Semnătura electronică
transfrontalieră
Cadru regional pentru servicii
electronice transfrontaliere pentru
business
Strategii de securitate
cibernetică pentru o mai bună
reziliență a infrastructurii critice

Platforma de e-sănătate
transfrontalieră în regiunea țărilor
Parteneriatului Estic

