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CONFORM CU ORIGINALUL 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Nr.4c-19/68/12.04.2022 

 
 
Către 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 
privind 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Către o economie verde, 

digitală şi rezilientă: modelul nostru european de creştere 
 

În conformitate cu prevederile art. 173 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 Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 31.03.2022, 
pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu prezenta comunicare. 

 
Comunicarea reamintește obiectivele comune la care UE și statele sale membre s-au angajat 

în ceea ce privește tranziția ecologică și digitală și întărirea rezilienței sociale și economice și  
recunoaște că economia europeană trece prin transformări fără precedent în contextul 
incertitudinilor majore legate de perspectivele globale și de securitate și prezintă principalele 
investiții și reforme necesare pentru îndeplinirea obiectivelor comune și subliniază importanța unei 
acțiuni coordonate a tuturor actorilor relevanți, printre care se numără UE, statele membre și 
sectorul privat. De asemenea,  

Pandemia de coronavirus a accelerat transformarea digitală a societăților noastre și a 
subliniat importanța tehnologiilor digitale pentru viitoarea creștere economică a Europei. Busola 
digitală propusă de Comisie stabilește obiectivele digitale ale Uniunii pentru 2030. Pentru a atinge 
aceste ambiții, UE trebuie să intensifice investițiile în tehnologiile digitale cheie, inclusiv 
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securitatea cibernetică, cloud computing, inteligența artificială, spațiile de date, blockchain și 
semiconductori, precum și în abilitățile relevante.  

Pentru a realiza transformarea digitală a Uniunii, o estimare din 2020 a indicat că vor fi 
necesare investiții suplimentare de aproximativ 125 de miliarde EUR pe an. Acestea includ 
investiții în infrastructura digitală, în competențele digitale și în tehnologiile avansate, dar exclud 
alte dimensiuni, cum ar fi serviciile publice digitale.  

Deși cea mai mare parte a investițiilor pentru transformarea digitală va proveni din sectorul 
privat, intervenția publică va fi, de asemenea, necesară pentru a atrage investiții private și a 
contribui la remedierea disfuncționalităților pieței.. Programul de reformă a politicilor de la nivelul 
UE vizează crearea unei piețe unice digitale care să protejeze drepturile fundamentale ale 
utilizatorilor, să ofere condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi și să faciliteze 
adoptarea și implementarea tehnologiilor digitale de către mediul de afaceri și, în special, de către 
IMM-uri.  

Europa aspiră să fie un lider în ceea ce privește elaborarea de standarde la nivel mondial 
care să îi plaseze pe oameni în centrul tranziției digitale. Tehnologiile și serviciile digitale pe care 
le utilizează cetățenii trebuie să fie conforme cadrului juridic aplicabil și trebuie să respecte 
drepturile și valorile inerente Uniunii.  

UE joacă un rol central în negocierile desfășurate în cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului în vederea stabilirii cadrului internațional multilateral pentru comerțul digital.  

 
 
Având în vedere: 
 Fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană 
 Nota de informare trasmisă de Ministerul Afacerilor Externe 

 
Membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, întruniți în ședința din 

12 aprilie 2022 au hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte un proiect de opinie favorabil 
asupra acestei comunicări. 
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