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Standardele europene contribuie la 
dezvoltarea unei lumi digitale mai bune, 
în care consumatorii pot avea încredere

Protecția consumatorilor este crucială în sporirea încrederii față de 
tehnologiile digitale.

CEN și CENELEC, cu suportul și expertiza ANEC, „vocea europeană a 
consumatorilor în procesul de standardizare”, sunt angajate în susținerea 
drepturilor consumatorilor din Europa, oferind o platformă pentru 
dezvoltarea standardelor europene privind tehnologiile digitale.
rirea încrederii față de tehnologiile digitale.

Inițierea implicării consumatorului – Energie inteligentă

Conform așteptărilor pentru anul 2020, aproape 
72% din consumatorii europeni  vor utiliza 
contoare inteligente pentru energie electrică și 
40% din consumatorii europeni, contoare 
inteligente pentru gaz.

Standardele europene deja Standardele europene deja asigură implementarea 
sistemelor inteligente de contorizare care să permită 

participarea activă a consumatorilor pe piața de energie și 
definirea cerințelor de confidențialitate și securitate 

pentru contorizarea inteligentă.

Construirea încrederii consumatorilor – eMobilitate & Orașe inteligente

91 300 de vehicule electrice au fost 
vândute în Europa în primele 6 luni ale 
anului 2016, creșterea de la an la an 
constituie +21%.

Crearea accesibilității pentru toți - Accesul online

Este esențial să fie asigurată infrastructura, 
cea care sporește încrederea 
consumatorilor.

De asemenea, orașele inteligente de mâine 
vor avea nevoie de infrastructuri pentru 
reîncărcarea bateriilor vehiculelor electrice.

Standardele europene Standardele europene garantează 
consumatorilor că aceste infrastructuri ce 
conțin echipamente pentru reîncărcarea 
bateriilor sunt eficiente, sigure și ușor de 
utilizat.  

Asigurarea confidențialității –Big data

Baza totală de date digitale prevede o creștere 
la nivel mondial de la 4,4 zettabytes în 2013 la 
44 zettabytes pentru anul 2020.

Standardele europene sunt în curs de dezStandardele europene sunt în curs de dezvoltare pentru a 
ajuta consumatorii să controleze datele lor și să 
sporească protecția dreptului fundamental al acestora la 
confidențialitate.

TTehnologiile de securitate viitoare vor include setările de 
confidențialitate prestabilite, vor garanta securitatea 
produselor și serviciilor în conformitate cu standardele 
europene, asigurând, astfel, creșterea încrederii 
consumatorilor.

În rândul populației 65+ este așteptată o creștere de la 
26% în 2010 la 53% în 2060.

Persoanele cu dizabilități constituie de la 10% la 15% 
din totalul populației din Europa.

Digitalizarea produselor și serviciilorDigitalizarea produselor și serviciilor oferă noi 
oportunități persoanelor cu dizabilități și persoanelor 
în etate prin implicarea acestora în viața socială și 
angajarea în câmpul muncii, în condiții egale. În 2014, CEN, CENELEC și ETSI, 

împreună cu ANEC și alte părți 
interesate, au elaborat primul 
standard european pentru produsele 
și serviciile TIC accesibile.

În prezent, se pune accentul pe  În prezent, se pune accentul pe  
îmbunătățirea accesibilității 
site-urilor web și pe asigurarea 
accesibilității site-urilor și a 
aplicațiilor mobile în timpul 
proiectării, dezvoltării și mentenanței 
acestora.


