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European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 

Finalizarea unei piețe unice digitale de încredere pentru toți. Contribuția Comisiei la reuniunea 

informală a liderilor UE privind protecția datelor și piața unică digitală, desfășurată la Sofia, la 

16 mai 2018 

 

3. Date de identificare: COM(2018)320 

 

4. Tipul documentului: nelegislativ. Documentul nu propune nimic nou, ci sintetizează 

inițiativele Comisiei în materia pieței unice digitale, subliniind necesitatea unor eforturi 

suplimentare ale Comisiei de a finaliza toate dosarele legislative restante până la finalul acestui 

an.  

 

5. Stadiul actual: în Parlamentul European, comisia sesizată pe fond este Comisia pentru 

libertăți civile, justiție și afaceri interne, iar pentru aviz: Comisia pentru muncă și afaceri sociale, 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie, Comisia pentru piață internă și protecția 

consumatorilor și Comisia pentru afaceri juridice.  

 

6. Evoluții: la 8 iunie a.c., Consiliul UE va susține o dezbatere de orientare referitoare la 

propunerea de regulament privind viața privată și comunicațiile electronice și la propunerea de 

directivă privind reutilizarea informațiilor din sectorul public; va conveni asupra abordării 

generale referitoare la propunerea de regulament privind Agenția UE pentru securitate 

cibernetică.  

 
 

1. CONTEXT  

 Concluziile Consiliului European din 19 octombrie 2017 puneau accent pe 

urgentarea finalizării pieței unice digitale, în toate elementele sale, până la finalul anului 2018. 

Se așteaptă așadar ca Președinția austriacă a Consiliului UE să sprijine încheierea tuturor 

dosarelor legislative și finalizarea tuturor acțiunilor din cadrul pieței unice digitale.  

 Agenda liderilor reprezintă un program de lucru concret al Consiliului European, 

menit a ghida acțiunile de la nivelul UE, până la alegerile pentru Parlamentul European 

programate pentru luna mai 2019. În cadrul summit-ului UE - Balcanii de Vest de la Sofia, din 

17 mai 2018, a avut loc și o reuniune informală în cadrul Agendei liderilor, cu tema Europa 

digitală, cercetare și inovare. Cu acest prilej, statele membre s-au angajat să-și intensifice 

eforturile privind domeniul digital și inovarea, Consiliul European anunțând decizii concrete la 

http://www.consilium.europa.eu/media/35537/background_telecoms-june-2018-en.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170010.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170477.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170477.do
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14-2017-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/tallinn-leaders-agenda/
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reuniunea formală din iunie a.c. Având în vedere această reuniune informală, Comisia Europeană 

a trimis propria contribuție, propunând o serie de acțiuni concrete menite să asigure protecția 

deplină a vieții private și a datelor cu caracter personal ale cetățenilor și să accelereze finalizarea 

pieței unice digitale. 
 

2. PREZENTAREA COMUNICĂRII 

 

Datele reprezintă acum un avantaj crucial în societatea digitală și o resursă cheie în 

economia digitală, statisticile arătând că piața datelor în Uniunea Europeană a crescut de la 54,4 

miliarde de euro în 2015, la 59,5 miliarde de euro în 2016, estimându-se o cotă de peste 106 

miliarde de euro în 2020. În aceleași timp, valoarea globală a  economiei UE bazate pe date în 

2016 era de 300 miliarde euro, echivalând cu 2% din PIB al UE și ar putea ajunge la 739 

miliarde euro, respectiv 4% din PIB-ul UE, până în 2020.  

 

Ca atare, strategia privind piața unică digitală și evaluarea acesteia la jumătatea perioadei 

prevăzute pentru punerea ei în aplicare acordă economiei bazate pe date o atenție sporită. Un 

aspect semnificativ îl reprezintă gestionarea, proprietatea și utilizarea datelor personale și fără 

caracter personal, mai cu seamă că recent s-a arătat că datele pot fi colectate, prelucrate și 

utilizate în detrimentul vieții private.   

 

În acest context, Comisia Europeană solicită Consiliului European să impulsioneze 

soluționarea chestiunilor restante legate de protejarea și utilizarea datelor, astfel încât Uniunea să 

poată valorifica întregul potențial al economiei bazate pe date.  

 

Comisia apreciază că, odată cu aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor 

cu caracter personal (din 25 mai 2018), cetățenii vor avea mai mult control asupra modului în 

care societățile prelucrează datele lor. În plus, regulamentul asigură o protecție mai puternică 

împotriva cazurilor de încălcare a securității datelor, facilitează cooperarea între autoritățile 

naționale de supraveghere în cazuri transfrontaliere, conferă coerență în interpretarea și aplicarea 

normelor în Uniune și asigură respectarea legislației prin instituirea de amenzi care pot ajunge 

până la 20 de milioane de euro sau, în cazul unei întreprinderi, până la 4 % din cifra de afaceri 

anuală la nivel mondial.  

 

Acest cadru se completează cu propunerea de regulament privind respectarea vieții 

private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și propunerea de 

regulament privind libera circulație a datelor fără caracter personal, ambele aflate în prezent în 

procedură legislativă. În privința acestora, Comisia solicită Consiliului să convină rapid asupra 

unei poziții comune în vederea obținerii unui acord în această toamnă. 

 

În continuare, Comisia subliniază rolul semnificativ al noilor norme privind protecția 

datelor în transferul internațional de date către state terțe, stimularea investițiilor străine, 

consolidarea scutului de confidențialitate SUA – UE, garantarea drepturilor fundamentale și 

sporirea încrederii în economia digitală. De aceea, statele membre ar trebui să aplice imediat și 

direct regulamentul în materie, asigurând astfel egalitatea și uniformitatea noului cadru juridic în 

întreaga Uniune.  

 

Reliefând importanța securității cibernetice în consolidarea încrederii utilizatorilor, 

Comisia invită statele membre să pună cât mai repede în aplicare directiva privind securitatea 

rețelelor și a sistemelor informative, urmând ca legislativul Uniunii să introducă standarde mai 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2017)0010
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2017)0010
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2017)0495#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2017)0495#tab-0
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ridicate de reziliență cibernetică, dar și norme minime comune, menite să combată frauda și 

contrafacerea mijloacelor de plată fără numerar. Totodată, Comisia invită Parlamentul European 

și Consiliul ca, până la sfârșitul anului 2018, să încheie negocierile cu privire la Codul 

comunicațiilor electronice și propunerile privind drepturile de autor.  

 

Recentele alegeri sau referendumuri din SUA și din UE, precum și dezvăluirile în cazul 

„Facebook/Cambridge Analytica au reliefat slăbiciunile rețelelor de socializare și ale 

platformelor digitale care utilizează date obținute de la utilizatorii acestora. De aceea, toate 

părțile interesate trebuie să coopereze în identificarea celor mai bune practici pentru gestionarea 

riscurilor cibernetice și stoparea dezinformării în mediul online. În plus, statele membre trebuie 

să adopte măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online și să instituie obligații în 

materie de transparență și de măsuri reparatorii pentru platformele digitale de intermediere 

online.  

 

Un accent deosebit este pus și asupra noilor propuneri ale Comisie în sprijinul deblocării 

potențialului datelor publice și al datelor științifice, cu rol în inovare și creșterea economică, 

precum și asupra măsurilor privind digitalizarea sistemelor de sănătate, în vederea dezvoltării 

asistenței medicale personalizate, cercetării și prevenirii bolilor.  

 

De asemenea, Comisia așteaptă ca, în septembrie 2018, Consiliul să adopte propunerea 

privind instituirea unei întreprinderi europene comune pentru calculul de înaltă performanță, 

necesare cercetării și inovării în domeniul inteligenței artificiale.  

 

În final, Comisia reamintește că viitorul cadru financiar multianual 2021-2027 are în 

vedere sprijinirea unor domenii precum cercetarea și inovarea, politica de coeziune și 

mecanismul Conectarea Europei, însă pe lângă efortul bugetar al Uniunii este necesară și 

implicarea statelor membre și a sectorului privat, astfel încât Uniunea să devină competitivă în 

economia mondială bazată pe date.  

 

3. Indicele economiei și societății digitale (DESI) reprezintă un instrument de 

monitorizare a performanțelor statelor membre cu privire la: conectivitatea digitală, 

competențele digitale, activitatea online, digitalizarea întreprinderilor și serviciile publice 

digitale.  Acesta ajută țările din UE să identifice sectoarele care necesită investiții și măsuri 

prioritare.  

 

Din raportul de țară aflăm că România se află pe ultima poziție între cele 28 de state 

membre ale UE în DESI 2018.  

 

Referitor la conectivitate, un neajuns ar fi decalajul mare între mediul urban și cel rural, 

în ceea ce privește acoperirea accesului de către generația următoare. De vină nu ar fi legislația, 

ci slaba coordonare între ministerele naționale, Autoritatea Națională pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații (ANCOM) și autoritățile locale.  

 

În ceea ce privește competențele digitale, România se clasează cu mult sub media UE de 

utilizatori de internet, însă se înregistrează progrese, din ce în ce mai multe persoane începând să 

folosească internetul. Totodată, există un decalaj semnificativ între nevoile pieței și oferta 

universităților. Acest lucru se explică și prin lipsa profesorilor licențiați în științe, tehnologie, 

inginerie și matematică în mediul academic.  

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/how-digital-your-country-europe-needs-digital-single-market-boost-its-digital-performance
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/ro-desi_2018-country-profile-lang_4AA75AEB-E1D5-EF09-F188F5E2FD2FE2DC_52353.pdf


4 

Și cu privire la utilizarea internetului România se află pe ultimul loc în rândul statelor 

membre ale UE. Ceea ce lipsește ar fi o politică pentru promovarea comerțului electronic, dar și 

o politică pentru stimularea utilizării serviciilor bancare electronice.  

 

Cu privire la integrarea tehnologiei digitale la nivelul întreprinderilor, România 

rămâne la finalul clasamentului și nu înregistrează progrese. Motivul ar fi absența unei strategii 

naționale clare pentru digitalizarea industriei. În acest sens, Comisia arată că pentru a valorifica 

oportunitățile digitale este necesară o strategie clară de digitalizare a întreprinderilor din 

sectoarele creative și sectorul TIC, a comunităților de programatori, a antreprenorilor, precum și 

a asociațiilor civice și profesionale.  

 

România se situează cu mult sub media UE și în ceea ce privește serviciile publice 

digitale, întâmpinând dificultăți în a atrage și a păstra specialiști TIC care să dezvolte servicii 

publice digitale eficiente. Unele progrese au existat, însă acestea nu sunt suficiente; Comisia 

Europeană recomandă elaborarea unei strategii consecvente și pe termen lung privind serviciile 

de e-guvernare, îmbunătățirea prestării de servicii online și facilitarea investițiilor suplimentare 

în acestea. 

 

 

 

 

Mihaela Banu 

5 iunie 2018 


