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София, 20 април 2020 г. 

Комисар Мария Габриел откри европейска платформа за обмен на научни 

данни, свързани с коронавируса 

Комисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта 

Мария Габриел, откри европейска платформа за обмен на научни данни, 

свързани с коронавируса. Платформата е част от европейския План за действие в 

областта на науката и иновациите в борбата с коронавируса. Тя ще позволи бърз обмен 

на научни данни и е важна част от общите усилия на ЕС да подкрепи научните дейности 

в Европа и по света. 

 

В тази връзка, комисар Габриел заяви: „Откриването на платформата за обмен на научни 

данни е важна, конкретна стъпка, която ще засили координацията в борбата с 

коронавируса. Базирайки се на  подкрепата ни за свободен достъп до научни данни, в 

днешния момент е важно да обединим данни, ускорим общите действия и подпомогнем 

учените в намирането на решения срещу COVID-19. Само с общи и координирани 

изследвания и мерки ще успеем да разберем по-бързо вируса, да го диагностицираме по-

ефективно и да преборим пандемията“. 

 

Новата платформа предоставя свободно достъпна и проверена пан-европейска среда, 

където учените могат да запазват и споделят научни данни, напр. данни относно ДНК на 

вируса, протеинови структури, данни от пред-клинични и клинични тестове, както и 

епидемиологични данни. На платформата ще бъде обменяна и научноизследователска 

литература, връзка към бази данни, специализиран софтуер, както и ръководства за 

структуриране на информация, свързани с борбата с вируса. 

 

“Научните работници по света работят активно в борбата с пандемията. Същевременно 

никой учен, лаборатория или държава не може да реши проблема самостоятелно. Затова 

подпомагаме изследователите чрез достъп до данни и възможност за обмен на 

създадените от тях научни резултати. Искам да изкажа своята благодарност и подкрепа 

към научните работници, които работят ден и нощ, за да намерят решения, които ще са в 

полза за всички нас. Затова приканвам учените да използват активно възможностите за 

обмен на данни, които платформата предоставя“, коментира комисар Мария Габриел. 

 

Платформата е резултат от съвместната дейност на Европейската Комисия, Европейския 

Институт за биоинформатика към Европейската лаборатория за молекулярна биология 

(EMBL-EBI), проектите COMPARE и Elixir, както и държавите-членки и други партньори. 

https://www.covid19dataportal.org/
https://www.covid19dataportal.org/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona_0.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ebi.ac.uk/__;!!DOxrgLBm!V5ZxO3yB5C8Pl1c4vY-ui7t8bnjb0ZAeLZ3xNN017uRJ1xim-BgHu201O6XUVrl9QFKkkwSQuSI$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.compare-europe.eu/__;!!DOxrgLBm!V5ZxO3yB5C8Pl1c4vY-ui7t8bnjb0ZAeLZ3xNN017uRJ1xim-BgHu201O6XUVrl9QFKkmKR0uoo$
https://elixir-europe.org/
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Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се 
обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725

