
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
București, 26 martie 2020 
Nr.4C-11/97 

 
PROIECT DE OPINIE 

asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - Conturarea viitorului digital al Europei 

 COM (2020) 67 
 
 

 1. Numele şi numărul documentului:  
 În conformitate cu art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în 
temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr. 1 și Protocolului nr. 2, 
anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Conturarea 
viitorului digital al Europei. 
 2. Data sesizării: 09.03.2020 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 01.04.2020 
 4. Dezbateri în data: 26.03.2020 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conținutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
 - Comunicarea digitală, interacțiunile pe platformele sociale, comerțul electronic și 
întreprinderile digitale transformă în mod constant lumea în care trăim: viața de zi cu zi, modul în 
care lucrăm și facem afaceri, în care călătorim, comunicăm și ne raportăm unii la alții. Este o 
dublă provocare de a asigura o transformare digitală care să fie în același timp ecologică; 
 - soluțiile digitale - sistemele de comunicații, inteligența artificială sau tehnologiile 
cuantice - ne pot îmbogăți viața în numeroase feluri, însă beneficiile generate de tehnologiile 
digitale nu sunt lipsite de riscuri și costuri; 
 - Suveranitatea tehnologică europeană începe cu asigurarea integrității și a rezilienței 
infrastructurii de date, a rețelelor și a comunicațiilor. În acest scop, trebuie create condițiile 
adecvate pentru ca Europa să își dezvolte și să își desfășoare propriile capacități cheie 

- Europa digitală ar trebui să reflecte cele mai valoroase atuuri ale Europei: deschiderea, 
echitatea, diversitatea, democrația și încrederea;  

- în următorii cinci ani, Comisia se va axa pe trei obiective-cheie, pentru a se asigura că 
soluțiile digitale ajută Europa să își continue propriul drum către o transformare digitală care să 
funcționeze în beneficiul cetățenilor, cu respectarea valorilor:  

- o tehnologie în serviciul cetățenilor. Acțiunile cheie sunt: Cartea albă privind  
inteligența artificială; dezvoltarea și implementarea unor capacități digitale comune de vârf; 
accelerarea investițiilor în conectivitatea la nivel de gigabit în Europa prin revizuirea Directivei 
privind reducerea costurilor aferente tehnologiilor în bandă largă, printr-un Plan de acțiune 
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actualizat privind 5G și 6G și un nou Program pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe 
radio; o strategie europeană privind securitatea cibernetică, inclusiv instituirea unei unități 
comune pentru securitate cibernetică, o revizuire a Directivei NIS și impulsionarea pieței unice 
pentru securitatea cibernetică; un Plan de acțiune pentru educația digitală; o Agendă pentru 
competențe și o Garanție pentru tineret; o inițiativă pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale 
lucrătorilor de pe platformele online; o strategie consolidată pentru interoperabilitatea 
administrațiilor UE; 

- economie echitabilă și competitivă. Acțiuni cheie: O strategie europeană privind  
datele;  adecvarea normelor UE în materie de concurență; adoptarea unor norme ex ante;  un 
pachet de măsuri privind strategia industrială; crearea unui cadru favorabil finanțelor digitale 
convenabile, competitive și sigure; Comunicarea privind impozitarea întreprinderilor adaptată 
secolului XXI; prezentarea unei noi Agende pentru consumatori; 

- o societate deschisă, democratică și durabilă; Acțiuni cheie: norme noi și revizuite  
pentru aprofundarea pieței interne a serviciilor digitale;  revizuirea Regulamentului eIDAS; un 
Plan de acțiune pentru sectorul mass-media și audiovizual; un Plan de acțiune pentru democrația 
europeană; inițiativa „Destinația Pământ”; o inițiativă privind produsele electronice circulare; 
promovarea constituirii unor dosare medicale electronice pe baza unui format european comun; 

- Europa trebuie să își pună în comun resursele pentru a investi în cercetare și inovare, 
trebuie să asigure schimbul de experiențe între țări și cooperarea dintre acestea. În acest sens, la 
fel de vitală este promovarea transformării digitale a administrațiilor publice în întreaga Europă, 
iar noul cadru financiar multianual al UE va contribui la realizarea acestor obiective; 

- această finanțare publică trebuie utilizată pentru a stimula investițiile private, disponibile 
pentru finanțarea inovării digitale. Punerea în aplicare a reformelor și intensificarea investițiilor în 
cercetare și dezvoltare și în implementarea tehnologică ar putea genera o creștere suplimentară 
cumulată a PIB-ului de 14 % până în 2030;  

- pe lângă investițiile în inovare, adevărata transformare digitală trebuie să fie inițiată de 
cetățenii și întreprinderile din Europa, care trebuie să aibă încredere că aplicațiile și produsele lor 
sunt sigure; 

- cetățenii trebuie să poată avea încredere în tehnologie în sine, precum și în modul în care 
este utilizată. Îmbunătățirea educației și a competențelor este o parte esențială a viziunii globale 
pentru transformarea digitală în Europa, iar nevoia de competențe digitale nu se limitează la piața 
locurilor de muncă. Cultura și competențele digitale de bază au devenit o condiție prealabilă 
pentru participarea efectivă în societatea de astăzi; 

- promovarea inovării și difuzarea tehnologiei reprezintă o condiție prealabilă pentru o 
bună calitate a vieții, pentru oportunități de încadrare în muncă și pentru eliminarea lacunelor 
existente în materie de participare, în special în zonele rurale și izolate care suferă din cauza 
îmbătrânirii și a declinului populației; 

- într-o lume din ce în ce mai interconectată, Europa trebuie să continue să acționeze și să 
decidă în mod independent și să își reducă dependența excesivă de soluțiile digitale create în alte 
părți ale lumii. Datele au devenit un factor-cheie de producție, iar valoarea pe care o creează 
trebuie să fie împărțită cu întreaga societate care participă la furnizarea datelor. Printre aspectele 
esențiale ale viitorului digital al Europei se numără accesul la date, punerea în comun și 
partajarea acestora, precum și asigurarea echilibrului dintre comerțul online și cel offline; 

- cetățenii au dreptul la o tehnologie în care să poată avea încredere, iar ceea ce este ilegal 
offline trebuie să fie ilegal și online. În acest context, este esențial să se consolideze și să se 
modernizeze normele aplicabile serviciilor digitale în întreaga UE, precum și să se clarifice 
rolurile și responsabilitățile platformelor online. Încrederea în mediul online presupune, de 
asemenea, să ajutăm consumatorii să aibă un control mai bun asupra propriilor date și a propriei 
identități și să își asume o mai mare responsabilitate în acest sens. Cetățenii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a-și controla identitatea în mediul online, atunci când este necesară autentificarea 
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pentru a avea acces la anumite servicii online. Este necesar să existe o identitate electronică 
publică universal acceptată (eID). De asemenea, europenii pot beneficia de pe urma utilizării 
datelor pentru a îmbunătăți procesul decizional atât în sectorul public, cât și în sectorul privat; 

- soluțiile digitale, în special datele pot favoriza o abordare pe deplin integrată a ciclului de 
viață, de la proiectare, aprovizionarea cu energie, materii prime și alți factori de producție, până la 
produsele finale și sfârșitul ciclului de viață. O prezență digitală puternică în politica UE de 
extindere, de vecinătate și de dezvoltare va favoriza creșterea economică și va stimula 
dezvoltarea durabilă, inclusiv adoptarea unei tehnologii ecologice a informației și comunicațiilor 
în țările și regiunile partenere; 

- acțiunile-cheie în cadrul dimensiunii internaționale sunt: o Strategie de cooperare digitală 
la nivel mondial, o Carte albă referitoare la un instrument privind subvențiile externe, o Platformă 
a digitalizării pentru dezvoltare, o strategie pentru standardizare, trecerea în revistă a 
oportunităților și un plan de acțiune; 

- tehnologiile digitale sunt doar un instrument, dar nu pot rezolva toate problemele. 
Economia dinamică bazată pe date și potențialul său enorm de transformare ne vor afecta pe toți. 
Pentru a asigura succesul deplin al transformării digitale, va trebui să creăm cadrele adecvate 
pentru a avea o tehnologie de încredere și pentru a da întreprinderilor încrederea, competențele și 
mijloacele necesare pentru a adopta digitalizarea; 

- Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020, prin care au fost 
preluate și adaptate elementele Agendei Digitale pentru Europa, una dintre cele șapte inițiative 
pilot ale Strategiei Europa 2020, definește rolul pe care utilizarea tehnologiei informației și 
comunicațiilor va trebui să-l joace în realizarea obiectivelor Europa 2020. Implementarea 
tehnologiilor inteligenței artificiale în sectorul public se află printre obiectivele principale ale 
Autorității pentru digitalizarea României. 

 
În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți, întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil Comunicării.  
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