
EU4Digital падтрымлівае развіццё  паслуг 
па забеспячэнні надзейнасці у лічбавай 
эканоміцы і кібербяспекі для  павышэння 
ўстойлівасці крытычна важнай інфраструктуры 
ў рэгіёне Усходняга партнёрства.

Галоўнымі мэтамі каманды EU4Digital па даверы і 
бяспецы з’яўляюцца вызначэнне патэнцыяльных праблем з трансгранічным прызнаннем 
паслуг па забеспячэнні надзейнасці і прапанова практычнага плана дзейнасці і дапамогі ў 
пераадоленні гэтых праблем.

Давер да лічбавых тэхналогій 
і кібербяспека дазваляюць 
усім іншым аспектам лічбавай 
э ка н о м і к і  і  г р а м а д с т в а 
прыносіць карысць надзейным 
спосабам.

Электроннае пасведчанне 
асобы і подпіс

Вызначэнне агульных патрабаванняў для ўзаемнага 
прызнання электроннага пасведчання асобы паміж 
краінамі ЕС і Усходняга партнёрства. 

Развіццё і разгортванне пілотных праектаў электроннага 
подпісу паміж краінамі Усходняга партнёрства і ЕС. 

Выяўленне магчымых патрабаванняў і вызначэнне 
разрываў, якія ўплываюць на выкарыстанне электроннага 
подпісу ў трансгранічным узаемным прызнанні для грамадзян 
і бізнесу. 

Выкарыстанне атрыманых урокаў для вызначэння 
агульнага кіраўніцтва з мэтай уключэння рэгіёна ў 
нацыянальныя планы мерапрыемстваў для краін-партнёраў.

Кібербяспека
Аналіз мер кібербяспекі ў краінах-партнёрах дазволіў 
вызначыць праблемы, у тым ліку і нястачу рэсурсаў і 
фінансавання, састарэласць заканадаўства, неэфектыўнасць 
ацэнкі рызыкі і недзеяздольнасць планаў дзейнасці ў выпадку 
непрадбачаных акалічнасцей. 

Кіраўніцтва змяшчае рэкамендацыі па распрацоўцы і 
ажыццяўленні мер кібербяспекі. 

Гэта дапаможа зрабіць кіберпрастору ў краінах-партнёрах 
больш моцнай і ўстойлівай і паменшыць рызыку збояў і 
непаладак у працы інфармацыйных сістэм сеткі. 

Праграма EU4Digital у галіне кібербяспекі садзейнічае 
ўзмацненню кіберустойлівасці і крымінальна-прававых 
мер у краінах-партнёрах.

Давер і бяспека

З красавіка-верасня 2020 года запускаюцца 
пілотныя праекты электроннага подпісу 
паміж Украінай і Малдовай і паміж Украінай 
і Эстоніяй.

#EU4Digital
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Развіваючы давер і бяспеку ў лічбавай эканоміцы, ЕС спрашчае 
правядзенне электронных аперацый для прадпрымальнікаў 
і грамадзян, робячы іх больш надзейнымі, хуткімі і таннымі, і 

забяспечвае ўстойлівасць крытычнай лічбавай інфраструктуры 
у такіх галінах, як тэлекамунікацыі, энергетыка, транспарт ці 
банкаўскія паслугі, што ўзмацняе і робіць эканоміку больше 

дэнамічнай, павышае давер спажыўцоў.

Дзейнасць у галіне даверу да лічбавых тэхналогій 
і кібербяспекі імкнецца давесці, што ў сучасным 

грамадстве 21-га стагоддзя існуюць працэсы, інструменты 
і тэхналогіі, якія могуць дазволіць дзвюм краінам 

прызнаць лічбавыя паслугі па забеспячэнні 
надзейнасці паміж імі, забяспечваючы тым самым рост 

лічбавай эканомікі.

Лічбавыя паслугі па забеспячэнні надзейнасці і 
паслугі лічбавага пасведчання асобы дапамагаюць 

сучасным грамадствам паскорыць сацыяльныя 
ўзаемадзеянні і пабудаваць давер у розных 

рэгіёнах, што ў сваю чаргу дапамагае грамадзянам 
і кампаніям павысіць прыбытак з меншымі 

аперацыйнымі выдаткамі.

Мэтай пілотнага праекта электроннага подпісу 
з’яўляецца тэсціраванне трансгранічных аперацый з 
выкарыстаннем электроннага подпісу паміж дзвюма 

парамі краін Усходняга партнёрства (Украінай і 
Малдовай) і паміж краінай-членам ЕС і краінай Усходняга 

партнёрства (Украінай і Эстоніяй). Мэтай праекта 
з’яўляецца дасягненне трансгранічнага ўзаемнага 

прызнання электронных подпісаў, выдадзеных 
падчас пілотнага праекта, вызначэнне перадавога 

вопыту і прапанова плану дзейнасці для ажыццяўлення 
мерапрыемстваў па завяршэнні пілотнага праекта, 
якія неабходны для дасягнення падрыхтаванасці да 

трансгранічнага ўзаемнага прызнання. 

У дадзены час краіны Усходняга партнёрства прапануюць 
большасць паслуг па забеспячэнні надзейнасці і паслуг 

электроннага пасведчання асобы з выкарыстаннем 
тэхналогій, сумяшчальных з тымі, што ўжываюцца 
краінамі-членамі ЕС. Асноўныя адрозненні паміж тым, 

як ажыццяўляюцца паслугі, вызначаюцца нарматыўнымі 
базамі ў кожнай краіне.

Большасць краін Усходняга партнёрства зацвердзілі 
свае нарматыўна-прававыя базы, якія датычацца 
траставых паслуг і паслуг электроннага пасведчання 

асобы, з улікам дзяржаўных патрэбнасцей і 
патрабаванняў.

Краіны Усходняга партнёрства дэманструюць розныя 
ўзроўні сталасці кібербяспекі – некаторыя з іх яшчэ 
знаходзяцца ў працэсе распрацоўкі першых дзяржаўных 

стратэгій у галіне кіебербяспекі, іншыя – у працэсе іх 
паўторнага перагляду і мадэрнізацыі, другія маюць 

дзяржаўныя і галіновыя камп’ютарныя групы рэагавання 
на надзвычайныя сітуацыі, а некаторыя яшчэ знаходзяцца 

ў працэсе іх стварэння.

Дзейнасць EU4Digital у галіне Даверу і бяспекі: ключавыя факты ў 
цэнтры ўвагі


