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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 15 noiembrie 2021 

Nr. 4c-9/824 
 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte Ştefan Muşoiu 

 

 
 

În conformitate cu prevederile art.176 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, vă înaintăm proiectul de opinie asupra 

documentului privind propunerea de DECIZIE a Parlamentului European şi 

a Consiliului de instituire a programului de politică pentru 2030 - „Calea 

către deceniul digital” – COM (2021) 574, document transmis comisiei 

noastre pentru examinarea fondului. 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Cristian-Gabriel Seidler 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 15 noiembrie 2021 

Nr. 4c-9/824 
 

PROIECT  DE  OPINIE 
asupra propunerii de DECIZIE a Parlamentului European şi a 

Consiliului de instituire a programului de politică pentru 2030 - 
„Calea către deceniul digital” – COM (2021) 574 

 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 
art.173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
documentul privind propunerea de DECIZIE a Parlamentului European şi a 
Consiliului de instituire a programului de politică pentru 2030 - „Calea 
către deceniul digital” – COM (2021) 574, transmis pentru examinarea 
fondului. 
 Membrii comisiei au analizat propunerea de Decizie mai sus 
menţionată şi documentele conexe în şedinţa din data de 9 noiembrie 
2021. Astfel, a fost prezentată Fişa de informare întocmită de către 
Direcţia pentru Uniunea Europeană, iar în cadrul dezbaterilor au fost 
prezentate motivele care au dus la apariţia acestei propuneri de decizie.  

Astfel, s-a precizat că tipul documentului este legislativ, iar temeiul 
juridic îl constituie articolul 173 alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

Propunerea Comisiei prefigurează calea către transpunerea în 
realitate a deceniului digital, prin instituirea unui cadru de guvernanță 
pentru a se asigura că Europa își va atinge obiectivele deceniului digital 
pentru 2030. 

Prezenta decizie instituie și un mecanism de monitorizare și 
cooperare, constând în măsuri pentru  stabilirea unei direcții clare pentru 
transformarea digitală a Uniunii și pentru realizarea obiectivelor digitale, 
structurarea și stimularea cooperării dintre instituțiile Uniunii și statele 
membre, asigurarea coerenței, a comparabilității și a caracterului complet 
ale monitorizării și raportării de către Uniune. 



 
3/7

Obiective generale 
Propunerea de decizie stabilește obiectivele generale, necesare 

pentru a obține o Uniune digitalizată cu succes până în 2030: 
 promovarea unui mediu digital axat pe factorul uman, favorabil 

incluziunii, sigur și deschis; 
 consolidarea rezilienței colective a statelor membre și reducerea 

decalajului digital; 
 asigurarea suveranității digitale, în special prin dezvoltarea unei 

infrastructuri digitale sigure și accesibile, capabile să prelucreze 
volume mari de date, care să permită alte evoluții tehnologice; 

 promovarea implementării și utilizării unor capacități digitale care să 
ofere acces la tehnologii și date digitale în condiții ușor de îndeplinit 
și echitabile; 

 asigurarea accesibilității online la viața democratică, la serviciile 
publice și la serviciile de sănătate și de îngrijire pentru toți, în 
special pentru categoriile dezavantajate; 

 asigurarea unor infrastructuri și tehnologii digitale mai sustenabile și 
mai eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de vedere 
al utilizării resurselor; 

 facilitarea unor condiții convergente pentru investițiile în 
transformarea digitală în întreaga Uniune; 

 asigurarea faptului că toate politicile și programele relevante pentru 
realizarea obiectivelor digitale sunt luate în considerare în mod 
coordonat și coerent pentru a contribui pe deplin la tranziția digitală. 

 
Totodată, propunerea de decizie stabilește o serie de obiective 

digitale: 
 populație cu competențe digitale solide și profesioniști în domeniul 

digital înalt calificați; 
 infrastructuri digitale securizate, performante și sustenabile; 
 transformarea digitală a întreprinderilor; 
 digitalizarea serviciilor publice. 

 În mod specific, Comisia propune să se angajeze într-un mecanism 
anual de monitorizare și cooperare cu statele membre, care va consta în: 

 un sistem de monitorizare structurat, transparent și partajat, bazat 
pe Indexul economiei și societății digitale (DESI) pentru a măsura 
progresul către realizarea fiecaruia dintre obiectivele pentru 2030; 
inclusiv indicatori-cheie de performanță (KPI); 

 un raport anual privind starea deceniului digital, în care Comisia va 
evalua progresul și va oferi recomandări pentru acțiuni; 
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 foi de parcurs strategice multianuale ale deceniului digital pentru 
fiecare stat membru, în care vor fi prezentate politicile și măsurile 
adoptate sau planificate în sprijinul obiectivelor pentru 2030; 

 un cadru anual structurat pentru a discuta și a aborda domeniile cu 
progrese insuficiente prin recomandări și angajamente comune între 
Comisie și statele membre; 

 un mecanism de sprijinire a implementării proiectelor 
multinaționale. 

 
Indicele economiei și societății digitale (DESI) 
Indicele economiei și societății digitale (DESI) va deveni o parte a 

raportului privind starea deceniului digital și va fi folosit pentru a 
monitoriza progresul în îndeplinirea obiectivelor digitale. Această 
monitorizare va include o analiză a indicatorilor care măsoară progresul la 
nivelul statelor membre, politicile și inițiativele naționale care vizează 
atingerea obiectivelor prezentului proiect de decizie. Pentru fiecare țintă 
digitală, indicatorii cheie de performanță (KPI) vor fi prevăzuți în actele de 
punere în aplicare care urmează să fie adoptate de Comisie. 

 
Proiecte multinaționale 
Proiectele multinaționale au ca obiectiv general facilitarea atingerii 

obiectivelor digitale. Comisia a identificat în anexa la propunerea de 
directivă o lista orientativă a unor posibile domenii de activitate pentru 
investiții în: infrastructură de date, procesoare de putere redusă, 
comunicare 5G, calcul de înaltă performanță, comunicare cuantică 
securizată, administrație publică, blockchain, centre de inovare digitală și 
abilitățile digitale ale oamenilor. 

 
Raportul privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital 
Comisia va prezenta anual Parlamentului European și Consiliului 

Uniunii Europene un raport privind etapele îndeplinirii obiectivelor 
deceniului digital în vederea prezentării performanțelor fiecărei țări în 
domeniul digital, măsurate în raport cu traiectoriile proiectate și formulării 
recomandărilor specifice adresate statelor membre în vederea atingerii 
obiectivelor pentru 2030, ținând seama de circumstanțele naționale. 

 
Revizuire 
Obiectivele digitale vor fi revizuite de Comisie până în 2026. Comisia 

va prezenta Parlamentului European și Consiliului un raport privind 
rezultatul revizuirii și o propunere legislativă de revizuire a obiectivelor 
digitale, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar pentru a 
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aborda evoluțiile tehnice și economice în vederea unei transformări 
digitale reușite a Uniunii. 

 
Subsidiaritatea  
Inițiativa se înscrie într-un domeniu de competență partajată în care 

ar trebui abordate problemele transfrontaliere și transnaționale relevante.  
Transformarea digitală vizează toate domeniile de politică și necesită 

acțiuni comune din partea mai multor părți interesate, precum și 
implicarea statelor membre, inclusiv la nivel transfrontalier. Provocările în 
ceea ce privește atingerea obiectivelor și a țintelor vor necesita un 
răspuns rapid și coordonat la nivelul UE. Aderarea la principii și obiective 
comune, punerea în comun a resurselor, consolidarea capacităților și 
utilizarea pe scară largă în întreaga Uniune pot consolida întreaga 
economie a UE și pot permite Uniunii să concureze la nivel mondial și să 
modeleze o transformare digitală globală bazată pe valorile și drepturile 
fundamentale europene. Dacă nu se vor face investiții, nu vor fi 
implementate tehnologii și nu vor fi dezvoltate competențele digitale ale 
cetățenilor pentru a le permite acestora să beneficieze pe deplin de 
tehnologiile digitale, capacitatea UE de a aborda provocările presante 
legate de climă și alte provocări legate de durabilitate ar putea fi limitată. 

Acțiunea la nivelul UE este, în mod evident, cel mai bun mijloc de a 
determina actorii europeni să realizeze viziuni, obiective și ținte comune și 
să adopte foi de parcurs tehnologice comune care să ofere o bază pentru 
standarde și norme globale. Acest lucru este esențial pentru a genera 
economii de scară și de gamă, precum și masa critică necesară pentru 
capacități de ultimă oră, limitând astfel (dacă nu chiar evitând) 
fragmentarea eforturilor în UE și soluțiile naționale suboptime.  

Se preconizează că această nouă formă de guvernanță, prin 
intermediul cadrului de raportare și al unui mecanism funcțional de 
monitorizare și cooperare între statele membre și Comisie, va aduce 
beneficii economice, sociale și de mediu mai ample pentru statele membre 
și pentru părțile interesate. Mecanismul solid de monitorizare și cooperare 
va contribui la asigurarea faptului că UE și statele sale membre 
îndeplinesc în mod colectiv obiectivele deceniului digital și găsesc soluții 
coordonate și eficace la provocările comune într-un mod accesibil. 
Activitatea amplă de raportare va asigura transparența pentru toate 
părțile interesate. Acest lucru este imperios necesar având în vedere 
nevoile de investiții substanțiale pentru realizarea transformării digitale în 
următorul deceniu.  
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Proporționalitatea 
Prezenta propunere se bazează pe inițiativele de politică și pe 

cadrele juridice existente și este proporțională cu obiectivele și țintele 
sale. În primul rând, acest program de politică completează Comunicarea 
privind Busola pentru dimensiunea digitală, care a anunțat pregătirea 
acestuia și este pe deplin aprobată de Consiliul European. 

În plus, nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea 
obiectivelor și țintelor sale, deoarece stabilește un nou mecanism de 
cooperare structurată și transparentă între statele membre și Comisie, 
care ar trebui să contribuie la elaborarea unor politici, măsuri și acțiuni 
convenite la nivel național și la nivelul Uniunii. În plus, prezenta propunere 
prevede posibilitatea Comisiei de a recomanda statelor membre politici, 
măsuri și acțiuni care să fie întreprinse la nivelul Uniunii și la nivel 
național, în special statelor membre în care nu s-au înregistrat progrese 
suficiente în ceea ce privește atingerea obiectivelor și a țintelor stabilite 
sau în care au fost identificate lacune pe baza Raportului privind stadiul 
evoluției deceniului digital și procesul de cooperare ulterior. În cazul în 
care un stat membru nu reușește să își adapteze foaia de parcurs 
strategică națională privind deceniul digital ținând seama de politicile, 
măsurile și acțiunile recomandate de Comisie sau în cazul în care motivele 
pentru a nu proceda astfel sunt considerate insuficiente, Comisia poate 
adopta o recomandare, inclusiv o analiză specifică a modului în care 
această incapacitate ar putea afecta realizarea obiectivelor și a țintelor 
digitale la nivelul Uniunii. Statele membre ar trebui să țină seama în cea 
mai mare măsură posibilă de aceste recomandări și, în cazul în care decid 
să nu dea curs unei recomandări sau unei părți substanțiale a acesteia, ar 
trebui să își prezinte motivele și să le pună la dispoziția publicului.  

 
Alegerea instrumentului 
Comunicarea privind Busola pentru dimensiunea digitală include o 

trimitere la o „busolă pentru dimensiunea digitală” sub forma unui 
program de politică digitală care să fie adoptat de Parlamentul European și 
de Consiliu prin intermediul „procedurii legislative ordinare”.  

Având în vedere că programul de politică „Calea către deceniul 
digital” se adresează în principal statelor membre și instituie un mecanism 
de cooperare între Comisie și statele membre, instrumentul juridic cel mai 
adecvat este o decizie. O decizie va conferi caracter obligatoriu unui 
mecanism de monitorizare și cooperare care implică Comisia și statele 
membre în vederea sprijinirii și realizării obiectivelor indicative ale UE 
stabilite în decizie. O decizie produce efecte directe imediate asupra 
destinatarilor săi. 
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Prin urmare, se propune adoptarea programului de politică „Calea 
către deceniul digital” sub forma unei decizii în temeiul articolului 288 
alineatul (4) din TFUE. O astfel de decizie este obligatorie în toate 
elementele sale, specifică destinatarii și este obligatorie numai pentru 
aceștia. 

 
Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 
documentului supus dezbaterilor.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate, întocmirea prezentului 
proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene 
potrivit art.176 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 
 

VICEPREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Cristian-Gabriel Seidler    Eugen Neaţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,        
Şef birou Lidia Vlădescu 
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