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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru știință și tehnologie 
 

Bucureşti,  

Nr. 4c-24/188 

 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra Propunerii de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire 

a programului de politică pentru 2030 „Calea către deceniul digital” – 

 COM(2021)574 

 Comisia pentru știință și tehnologie a fost sesizată, potrivit Regulamentului Camerei 

Deputaților, republicat, cu documentul privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European 

și a Consiliului de instituire a programului de politică pentru 2030”Calea către deceniul digital” 

– COM(2021)574, pentru examinare în fond. 

 Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menționat în ședința din data de 17 

noiembrie 2021. 

 Obiectul prezentei inițiative îl constituie programul de politică al cărui obiectiv 

urmărește transformarea digitală a UE, centrată pe factorul uman. 

Examinând documentul, membrii Comisiei au constatat că prin adoptarea Comunicării 

intitulată „Busola pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital” 

(„Comunicarea privind Busola pentru dimensiunea digitală”) se prezintă o viziune, obiectivele și 

căile pentru a asigura o transformare digitală reușită a Uniunii Europene până în 2030. Această 

transformare este esențială și pentru realizarea tranziției către o economie neutră din punct de 

vedere climatic, circulară și rezilientă. Ambiția UE este să fie suverană din punct de vedere 

digital într-o lume deschisă și interconectată și să aplice politici digitale care să le permită 

cetățenilor și întreprinderilor să beneficieze de un viitor digital sustenabil și mai prosper, care 

pune oamenii pe primul plan. Pentru aceasta este nevoie, printre altele, de abordarea 

vulnerabilităților și a dependențelor, precum și de accelerarea investițiilor. Comunicarea a 

răspuns apelului lansat de Consiliul European privind o „busolă pentru dimensiunea digitală” și s-

a bazat pe strategia digitală a Comisiei din februarie  2020. 

De asemenea, deputații au constatat că, în acest sens Comisia va prezenta un set de 

principii și drepturi digitale într-o declarație solemnă interinstituțională între Comisia Europeană, 

Parlamentul European și Consiliu, pe baza unei propuneri din partea Comisiei Europene. 

Propunerea se va baza pe experiența acumulată în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale 

și pe inițiativele recente ale statelor membre în acest domeniu, în special „Declarația de la 

Lisabona – Democrația digitală cu scop” inițiată de președinția portugheză a Consiliului. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/10/02/european-council-conclusions-1-2-october-2020/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_ro
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„Calea către deceniul digital” urmărește să asigure că Uniunea Europeană își atinge 

obiectivele și țintele în direcția unei transformări digitale a societății și a economiei noastre în 

conformitate cu valorile UE, consolidând poziția noastră de lider în domeniul digital și 

promovând politici digitale centrate pe factorul uman, favorabile incluziunii și durabile, care să 

acorde competențe cetățenilor și întreprinderilor. Obiectivul este de a realiza transformarea 

digitală a UE în conformitate cu această viziune prin stabilirea unui proces clar, structurat și bazat 

pe colaborare pentru obținerea unui astfel de rezultat. 

În acest scop, „Calea către deceniul digital” stabilește obiectivele digitale concrete pe care 

Uniunea în ansamblul său ar trebui să le atingă până la sfârșitul deceniului, astfel cum au fost 

definite pentru prima dată în Comunicarea privind Busola pentru dimensiunea digitală. Apoi 

stabilește o nouă formă de guvernanță cu statele membre, prin intermediul unui mecanism de 

cooperare anuală între instituțiile Uniunii și statele membre, pentru a se asigura că Uniunea își 

atinge în comun obiectivele ambițioase. Obiectivele digitale pentru 2030 se bazează pe patru 

puncte cardinale: competențele digitale, infrastructurile digitale, digitalizarea întreprinderilor și a 

serviciilor publice.  

În lumea de mâine, competențele digitale, de bază și avansate, vor fi esențiale pentru 

consolidarea rezilienței noastre colective ca societate: numai cetățenii autonomi și capabili din 

punct de vedere digital și o forță de muncă cu înaltă calificare în domeniul digital vor putea fi 

stăpânii propriului destin, încrezători și asertivi în ceea ce privește mijloacele, valorile și alegerile 

lor. 

„Calea către deceniul digital” își propune ca obiectiv ca 80 % dintre persoanele cu vârsta 

cuprinsă între 16 și 74 de ani să aibă cel puțin competențe digitale de bază în 2030. În plus, 

oportunitățile de formare și de educație digitală oferite ar trebui să sprijine o forță de muncă în 

care cetățenii să poată dobândi competențe digitale specializate pentru a obține un loc de muncă 

de calitate și pentru a avea o carieră de succes. În plus, abordarea deficitului major de competențe 

în materie de securitate cibernetică la nivelul forței de muncă din UE va fi esențială, aceasta fiind 

o componentă importantă a protecției UE împotriva amenințărilor cibernetice. Prin urmare, pe 

lângă obiectivul privind competențele digitale de bază stabilit în Planul de acțiune privind Pilonul 

european al drepturilor sociale, UE urmărește obiectivul ca 20 de milioane de specialiști în 

tehnologia informației și comunicațiilor să aibă un loc de muncă în UE, cu asigurarea 

convergenței între femei și bărbați. 

Programul de politică intitulat „Calea către deceniul digital” prevede, de asemenea, un 

mecanism pentru o structură juridică care să permită instituirea și punerea în aplicare rapidă și 

flexibilă a proiectelor multinaționale, în special pentru implementarea unor infrastructuri și/sau 

servicii digitale la scară largă în toate țările. Combinarea fondurilor din programul Uniunii 

gestionat la nivel central cu resursele angajate de statele membre ar trebui să fie posibilă, inclusiv, 

în anumite condiții, cu contribuții din partea Mecanismului de redresare și reziliență, astfel cum 

se explică în partea 3 a orientărilor Comisiei adresate statelor membre cu privire la planurile de 

redresare și reziliență. Structura juridică va prevedea dispoziții standard care să reglementeze 

aspecte comune, cum ar fi guvernanța proiectului, răspunderea, proprietatea și gestionarea 

datelor, precum și punerea în comun a mai multor surse de finanțare, care pot include, printre 



 

3/3 

altele, programe ale Uniunii gestionate direct și indirect, contribuții ale statelor membre și 

finanțare privată. Aceasta va constitui o opțiune pentru punerea în aplicare a proiectelor 

multinaționale, iar mecanismul va rămâne voluntar pentru statele membre. Detaliile exacte 

privind finanțarea, punerea în aplicare și participarea la anumite proiecte, precum și domeniile 

specifice, nu vor fi stabilite în prezentul program de politică. Acestea vor fi disponibile numai în 

anii următori și vor depinde de sprijinul din partea statelor membre. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuțiilor, opinia membrilor Comisiei pentru știință și 

tehnologie este favorabilă promovării documentului supus dezbaterilor.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de 

opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene potrivit art.173 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat. 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

           Dragoș Gabriel ZISOPOL        Radu Tudor CIORNEI 

 
 


