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Подкрепа на
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Въведение
Цифровият преход е възможност за Европа да повиши
своята конкурентоспособност на световните пазари.
Европейските стандарти играят ключова роля в тази
амбиция, като:
1) спомагат за сигурността и безопасността на продукти
и услуги
2) изграждат доверие в нововъзникващите технологии
3) осигуряват консенсус и дават възможност за
прилагане на най-новите високотехнологични решения
за Европа.
Целта на следващите текстове е да подчертаят не само
това, което съществува в стандартизацията по
отношение на цифровия преход, но и да се разгледат
новите и вълнуващи области, в които стандартизацията
планира да навлезе.
Нека започнем първо с представяне на бъдещето на
стандартите...
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Нововъзникващите технологии
и цифровият преход
Общностите на CEN и CENELEC се ангажират да помагат на
Европа да се възползва от нови технологии като цифрови
умения, индустриални данни, изкуствен интелект, блокчейн
и технология на разпределените регистри (DLT), и
киберсигурност.
При нововъзникващите технологии фокусът трябва да
бъде върху хиперсвързаността на продукти, услуги и
системи (особено чрез интернет на нещата - IoT), както и
внедряването на изкуствен интелект и блокчейн, и появата
на квантови технологии. Всички тези технологии са
предизвикателство за индивидуалните и колективните
подходи за управление на рисковете за киберсигурността.
Какво е въздействието на нововъзникващите
технологии?
Компаниите полагат значителни усилия за цифрова
трансформация, като същевременно разчитат на силни
взаимозависимости във/между вертикалните сектори,
веригата на доставки и споделените инфраструктури. Тези
цели, които могат да бъдат постигнати чрез стандарти, ще
покажат резултати, ако има споделена глобална екосистема
на доверие.
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Цифрови умения
Липсата на висококвалифицирана работна сила в Информационнокомуникационните технологии (ИКТ) се отразява на растежа на
производителността, конкурентоспособността, иновациите,
заетостта и социалното сближаване в Европа. Въпреки
преструктурирането и съкращаването на работни места в ИКТ
производствените индустрии през последните години, търсенето на
специалисти в ИКТ за разработване на софтуер, за консултиране и
за индустриите, използващи ИКТ, продължава да расте.
Цифровите и ИКТ технологиите са изключително важни компоненти
за осигуряване на непрекъснатия напредък на европейската
икономика и общество. Сближаването между търсещите работа и
свободните работни места за специалисти в сферата на цифровите
технологии е сред основните приоритети на Европейския съюз.
От известно време CEN работи за идентифициране на критерии за
уменията на професионалистите в областта на ИКТ чрез рамки на
компетенции и описание на длъжностни профили.

CEN/TC 428 „Професионализъм в областта на ИКТ и цифровите
компетенции“ отговаря за всички аспекти на стандартизацията,
свързани с развитието на уменията в ИКТ във всички сектори,
публични и частни. Това включва дейности, свързани с четирите
основни градивни елемента на професионализма в ИКТ:
компетенции, образование, етика и база от знания.

#Standards4Data

Индустриални данни
IИндустриалните данни поддържат основен процес или
предоставят информация, която се използва за
подобряване на цялостната ефективност. В много
организации това е довело до запазване, използване и
споделяне на данни по техен собствен начин, като
същевременно те биха могли да се възползват от общ
подход без технически бариери, който би им позволил да
споделят данните си с други организации. Европейският
съюз (ЕС) изрично посочи, че тази област е от все поголямо значение, като заяви, че индустриалните данни ще
бъдат в основата на следващата вълна на цифровизация
в Европа. Въпреки това за много заинтересовани страни
от индустрията не е напълно ясно как те могат да
допринесат за това.
Стандартите могат да имат ключова роля и принос към
европейската визия за единен пазар, където данните
могат да се придвижват свободно и между различните
сектори, подкрепяйки заслужаващото доверие развитие
на иновативните технологии като изкуствен интелект (ИИ)
и тенденции като Индустрия 4.0, и създавайки споделена
европейска инфраструктура, където данните са ключов
елемент за успеха.
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Индустриални данни

Стандартизацията в подкрепа на стратегията на
ЕС за индустриалните данни
В момента има няколко европейски стандарта (EN),
които конкретно се отнасят за данни или за теми,
свързани с данните. Разработването на европейски
стандарти по теми като оперативна съвместимост на
данните, достъп до данни и сигурност на данните ще
позволи на CEN, CENELEC и ETSI да определят мястото
на стандартите за индустриални данни в глобален
контекст.
По тази причина CEN, CENELEC и ETSI решиха да
започнат дискусия за европейските стандарти в
подкрепа на индустриалните данни чрез
организирането на специални работни семинари за
ангажиране на заинтересованите страни по темата.
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Изкуствен интелект
Въпреки че изкуственият интелект (ИИ) съществува от 50-те
години на миналия век, бързото развитие през последните
години го превърна в един от най-обещаващите сектори в ИКТ.
Налице е огромен ръст на инвестициите и използването на
системи за ИИ в много сектори като автомобилния,
здравеопазването и авиационната индустрия, което създава
нови предизвикателства както за индустрията, така и за
обществото.
За да се гарантира развитието на надеждни системи за ИИ,
които зачитат основните ценности и правата на човека,
признати в Европа, е необходима стандартизация. Поради тази
причина новият Съвместен технически комитет 21 на CENCENELEC Изкуствен интелект е създаден въз основа на
препоръките, представени в отговора на CEN-CENELEC на
Бялата книга на Европейската комисия (ЕК) за ИИ.
CEN-CENELEC/JTC 21 Изкуствен интелект идентифицира и
приема международни стандарти, които вече са налични или се
разработват от подкомитета на ISO/IEC JTC 1, SC 42 Изкуствен
интелект. Целта на тези дейности е да адаптират
стандартизационните документи в съответствие с
потребностите на европейския пазар и общество, както и да
подкрепят законодателството, политиките, принципите и
ценностите на ЕС.
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Изкуствен интелект
Стандартите са от значение за развитието на ИИ по
различни причини:
1. Те поставят изисквания и технически насоки за една
нововъзникваща технология, като по този начин
гарантират безопасността и сигурността на продуктите и
услугите;
2. По същността си те са създадени да бъдат приобщаващ и
движен от пазара инструмент в подкрепа на европейската
правна уредба чрез Новата законодателна рамка, като така
облагодетелстват единния пазар и намаляват бариерите
пред търговията.
Стандартите едновременно изграждат доверие и
стимулират иновациите за всички заинтересовани страни:
европейския бизнес и малките и средни предприятия
(МСП), както и инициаторите на политики в обществената,
екологичната и политическата сфера. Затова CEN и
CENELEC са готови да подкрепят Европейската комисия в
дейността ѝ, свързана с подпомагането на безопасно и
устойчиво използване на ИИ в полза на благосъстоянието
на целия ЕС.
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Блокчейн и технология на
разпределения регистър (DLT)

CEN-CENELEC/JTC 19 Технологии за блокчейн и
разпределения регистър е създаден въз основа на
препоръките, представени в Бялата книга на CENCENELEC „Препоръки за успешно приемане в Европа на
нововъзникващи технически стандарти за технологии
на разпределен регистър/блокчейн“. Документът
идентифицира и приема международни стандарти,
които вече са налични или се разработват. JTC работи в
тесен контакт с ISO/TC 307 Технологии за блокчейн и
разпределен регистър. Освен това CEN-CENELEC/JTC 19
се фокусира върху конкретни европейски
законодателни и политически изисквания в подкрепа на
развитието на цифровия единен пазар на ЕС.
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Киберсигурност
Киберсигурност и защита на данните
Киберсигурността е определена като един от приоритетите за
стандартизация, тъй като киберзаплахите засягат множество
сектори. Киберсигурността и защитата на данни бързо се
разрастват и променят техническите и приложните сфери.
Заплахите и изискванията се увеличават драстично с
напредването на цифровизацията и нарастващия брой критични
активи, цифровизирани и достъпни онлайн. Ето защо не само
гражданите, но и индустрията, дори и правителствата очакват
защита.
CEN-CENELEC/JTC 13 Киберсигурност и защита на данните е
хоризонталният технически комитет на CEN и CENELEC, който се
занимава с тези предизвикателства. Основната му цел е да въведе
съответните международни стандарти (особено от ISO/IEC JTC 1 SC
27) като европейски стандарти (EN) в областта на
информационните технологии (ИТ). Той разработва и „местни“ EN,
където има пропуски, в подкрепа на разпоредби на
законодателството на ЕС (Директивата относно
радиосъоръженията (RED), Регламента относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар (eIDAS), Общия регламент
относно защитата на данните (GDPR), Директивата за мрежова и
информационна сигурност (NIS) и други). Тези две направления на
действие имат за цел да създадат стратегическо портфолио от
стандарти в Европа, което да отговаря на европейските
потребности.
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Киберсигурност
CENELEC/TC 65X Измерване, управление и
автоматизация на промишлените процеси е другият
основен източник на стандарти относно киберсигурността
в областта на операционните технологии (OT). Той изготвя
стандарти за системи и елементи, използвани за
измерване, управление и автоматизация на промишлени
процеси. Той е създал серията стандарти EN IEC 62443 за
операционна технология, намираща се в индустриалните
и критичните инфраструктури, включително, но не само,
електрозахранване, системи за управление на водите,
здравеопазване и транспортни системи.
Работната програма на CLC/TC 65X е достъпна тук.
Общ регламент относно защита на данните
В подкрепа на Общия регламент относно защитата на
данните CEN-CENELEC/JTC 13 в момента разработва prEN
17529 Защита на данните и поверителност чрез
проектиране и по подразбиране. Стандартът ще
предостави на разработчиците на компоненти и
подсистеми ранен официален процес за идентифициране
на обекти и изисквания за поверителност, както и
необходимите насоки относно свързаните с тях
оценявания.
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Стратегия 2030
Стратегия 2030 е съвместна стратегия на CEN и CENELEC за
следващото десетилетие. Това е гъвкав документ в
развитие: редовно оценяван, преразглеждан и адаптиран.
Чрез систематичен подход, прилаган от НЗР (Новата
законодателна рамка) и силно публично-частно
партньорство, европейската стандартизация се е
превърнала в система, която позволява добре
функциониращ Единен пазар.
Тази уникална система използва модела на единния
стандарт, което означава, че един европейски стандарт
замества 34 национални стандарта в цяла Европа.
Европейските стандарти по своята същност са замислени да
са приобщаващи и да изграждат консенсус за найсъвременните решения.
Нашата визия: Ние изграждаме по-безопасна, поустойчива и конкурентоспособна Европа чрез
международна стандартизация.
Нашата мисия: Ние използваме нашите мрежи за
изграждане на консенсус между индустрията и обществото,
за да създадем доверие, да стимулираме достъпа до пазара
и да дадем тласък на иновациите за по-добър живот.
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За CEN и CENELEC
CEN (Европейският комитет за стандартизация) и CENELEC (Европейският комитет за
стандартизация в областта на електротехниката) са признати от Европейския съюз (ЕС) и
Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) като европейски организации за
стандартизация, отговорни за разработването на стандарти на европейско ниво, съгласно
Регламент на ЕС 1025/2012. Членове на CEN и CENELEC са националните органи за
стандартизация и националните електротехнически комитети на 34 европейски държави.
Европейските стандарти (EN) и други стандартизационни документи, приети от CEN и CENELEC,
са приети и признати във всички тези страни. Европейските стандарти допринасят за
повишаване на безопасността, подобряване на качеството, улесняване на трансграничната
търговия и укрепване на европейския единен пазар. Те са разработени чрез процес на
сътрудничество между експерти, номинирани от бизнеса и индустрията, изследователски
институти, потребителски и екологични организации, синдикати и други заинтересовани страни.
CEN и CENELEC работят за постигане на съответствие между европейските и международните
стандарти чрез споразумения за техническо сътрудничество с ISO (Международната
организация за стандартизация) и IEC (Международната електротехническа комисия).

Как да участвате
Участието в процеса по стандартизация позволява на заинтересованите страни да изкажат своето
мнение по съдържанието на проектите на стандарти и им дава възможност да бъдат по-добре
информирани относно разработването на стандартите, свързани с тяхната област на интерес или
сектор на дейност. Всички заинтересовани страни, желаещи да участват в дейностите на CEN, трябва
да се свържат със своята организация, член на CEN (национален орган за стандартизация), или член
на CENELEC (национален комитет) в съответната държава. Чрез тях заинтересованите страни могат
или да участват в националния огледален комитет, който допринася към работата на съответния
европейски технически комитет, или да бъдат предложени за активен член на съответния европейски
комитет за стандартизация/работна група.
Пълен списък с членовете на CEN и CENELEC може да намерите на: www.cencenelec.eu
Европейски или международни организации, желаещи да участват в дейности по стандартизация на
европейско ниво, могат да кандидатстват да станат партньорска или присъдружна организация на CEN
и/или CENELEC.
За повече информация: partners@cencenelec.eu
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