Інтеграція України до Єдиного цифрового ринку ЄС
Європейський
Ініціатива
Союз
«Цифрове Співтовариство»
●
●

●
●
●
●
●
●

інфраструктура цифрових
комунікацій
використання цифрових
технологій в аудіо-візуальній
сфері
е-урядування
е-комерція
е-охорона здоров'я
гармонізація роумінг-тарифів
мобільного зв’язку
кібербезпека
захист прав споживачів та
виробництво цифрової продукції

Оновлення
Доповнення XVII-3 до Угоди

Україна

Стратегія
інтеграції України до ЄЦР ЄС та
План заходів з її реалізації (дорожня карта)
●

електронні комунікаційні мережі та послуги

●

гармонізація використання радіочастотного спектра

●

електронна ідентифікація та довірчі послуги

●

безпека мережевих та інформаційних систем

●

окремі аспекти авторських та суміжних прав

●

захист персональни даних

●

зниження тарифів на роумінг

●

транскордонне надання послуг

●

геоблокування

●

захист дітей при використанні Інтернету та інших ІКТ

●

доступність веб-сайтів та мобільних додатків для
державних органів

●

підвищення рівня цифрової компетенції населення
та ін.

●
●

●
-

включення нових актів
законодавства ЄС
закріплення на Раді асоціації
подальших кроків з метою
поширення на Україну повного
режиму ринку ЄС
cпільна оцінка та виконання
планується
місія
DG
CONNECT та Support Group
for Ukraine для оцінки
виконання Доповнення XVII-3
і потреб у технічній допомозі

Інтеграція України до Єдиного цифрового ринку ЄС
Забезпечення належного захисту прав громадян, які
користуються Інтернетом
●

належне правове регулювання з урахуванням європейських норм і стандартів

●

кращий захист прав споживачів

●

захист персональних даних

●

захист авторської продукцїі, яка розробляється в Україні

●

Mobile ID – вже впроваджена в Україні найбільш захищена і підтверджена державою технологія
мобільної ідентифікації користувачів будь-яких інформаційних систем, електронних сервісів
чи систем документообігу;
зручний та сучасний формат електронного цифрового підпису

Стратегія інтеграції України до ЄЦР ЄС
та План заходів з її реалізації (дорожня карта)
Стратегія інтеграції до ЄЦР ЄС:
●

●

●
●
●

вступна частина (зокрема,
містить інформацію про прогрес,
вже досягнутий Україною в
імплементації актів ЄС в сфері
цифрової економіки)
мета - запровадження режиму
внутрішнього ринку на основі
принципу взаємності
основні напрями реалізації
завдання
очікувані результати

План заходів

містить більше 150 заходів правового та організаційного характеру,
спрямованих на імплементацію таких базових актуальних актів ЄС, а також відповідних
імлементаційних актів:

●

Директива 2013/37/ЄС

●

Регламент (ЄС) 2017/1128

●

Директива 2017/1564

●

Регламент 2018/302

●

Директива 2016/1148

●

Директива 2014/61/ЄС

●

Регламент 2016/679

●

Директива 2015/2366

●

Регламент 1316/2013

●

Директива 2014/26/ЄС

●

Регламент 283/2014

●

Рішення 1351/2008/ЄС

●

Регламент 2017/1953

●

Директива 2016/2102

●

Регламент 526/2013

●

Регламент 910/2014

●

Регламент 531/2012

●

Регламент (ЄС) 2015/2120 та ін.

