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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Nr.4c-19/166/10.11.2021 

 
 
Către 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 
privind 

propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a 
programului de politică pentru 2030 „Calea către deceniul digital” 

 
 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 28.10.2021, 
pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu, propunerea de Decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului de politică pentru 2030 
„Calea către deceniul digital” -  Com (2021) 574. 
 

Obiectul de aplicare al deciziei, îl reprezintă instituirea programului de politică „Calea 
către deceniul digital” și a unui mecanism de monitorizare, cooperare și monitorizare aferent.  

Obiectivele generale ale deciziei constau în:  

 promovarea unui mediu digital axat pe om, sigur și deschis;  
 consolidarea rezilienței colective a statelor membre și reducerea decalajului digital;  
 asigurarea unei infrastructuri digitale sigure și accesibile;  
 promovarea implementării și utilizării capabilităților digitale;  
 asigurarea accesibilității vieții democratice și a serviciilor publice online;  
 asigurarea faptului că infrastructurile și tehnologiile digitale devin mai sustenabile și mai 

eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor; 
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 asigurarea faptului că toate politicile existente care sunt relevante pentru atingerea 
obiectivelor digitale sunt luate în considerare pentru a contribui pe deplin la tranziția 
digitală.  

 

Obiectivele digitale în privința cărora instituțiile Uniunii și statele membre ar trebui să 
coopereze, sunt stabilite în jurul a patru puncte și anume: 
 populație cu competențe digitale și profesioniști cu înaltă calificare în domeniul digital; 
 infrastructuri digitale durabile, sigure și performante;  
 transformarea digitală a întreprinderilor;  
 digitalizarea serviciilor publice.  

Obiectivele urmează să fie revizuite de Comisie până în iunie 2026, pentru a ține seama de 
evoluțiile tehnologice, economice și societale.  

Comisia va raporta anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la progresele 
înregistrate în ceea ce privește transformarea digitală a Uniunii, prin intermediul unui raport 
privind stadiul evoluției deceniului digital.  

Cel târziu cu cinci luni înainte de publicarea Raportului privind stadiul evoluției deceniului 
digital, statele membre ar trebui să prezinte Comisiei foi de parcurs strategice naționale privind 
deceniul digital („foi de parcurs strategice naționale privind deceniul digital”). Statele membre vor 
prezenta în foile lor de parcurs principalele politici, măsuri și acțiuni existente și planificate pentru 
atingerea obiectivelor și țintelor deceniului digital; traiectoriile naționale preconizate pe baza 
orientărilor furnizate de Comisie în strânsă cooperare cu statele membre; un calendar pentru 
punerea în aplicare a politicilor, măsurilor și acțiunilor planificate, inclusiv o evaluare a 
momentului în care se preconizează că aceste politici și măsuri vor produce efecte în ceea ce 
privește atingerea obiectivelor; o prezentare generală a investițiilor necesare pentru realizarea 
obiectivelor, țintelor și contribuțiilor stabilite în foile de parcurs naționale, precum și o evaluare 
generală a surselor pentru aceste investiții. Foile de parcurs strategice naționale privind deceniul 
digital pot include, de asemenea, o propunere de proiect(e) multinațional(e).  

Prezenta propunere de decizie prevede cadrul pentru proiectele multinaționale, stabilind 
obiectivele care caracterizează un proiect multinațional. Obiectivul general al proiectelor 
multinaționale este de a facilita realizarea obiectivelor de transformare digitală a Uniunii până în 
2030. Lista orientativă a posibilelor domenii de activitate în care ar putea fi stabilite proiecte 
multinaționale este prevăzută în anexa  la prezenta decizie. Un proiect multinațional implică 
participarea a cel puțin trei state membre. 

Se are în vedere un mecanism de coordonare în două etape, care să fie pus în aplicare în 
strânsă cooperare între Comisie și statele membre. În prima etapă, toate statele membre sunt 
invitate să își exprime interesul pentru punerea în aplicare a unor proiecte multinaționale specifice. 
În a doua etapă, cu condiția să existe un interes suficient din partea statelor membre, Comisia va 
oferi orientări cu privire la mecanismul pe care îl consideră cel mai adecvat pentru punerea în 
aplicare a unui anumit proiect, precum și cu privire la alte aspecte strategice ale punerii în aplicare 



3 
 

a acestuia. De asemenea, există posibilitatea de a se acorda asistență tehnică și alte tipuri de sprijin 
pe toată durata punerii în aplicare a proiectului.  

Statele membre pot pune în aplicare un proiect multinațional prin intermendiul unui 
consorțiu pentru o infrastructură digitală europeană (EDIC) care va avea personalitate juridică. Se 
preconizează că EDIC va fi utilizat în principal în cazul proiectelor multinaționale care nu pot fi 
puse în aplicare în cadrul mecanismelor existente de punere în aplicar 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, întruniți în ședința din 
9 noiembrie 2021, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte un proiect de opinie favorabil 
asupra acestui proiect de decizie. 

 
 

PREȘEDINTE 
 

Ioan-Sabin Sărmaș 


