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Către, 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu “ Platforma online 
și piața unică digitală; oportunități și provocări pentru Europa” 

COM (2016) 288 
 
 În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 16.06.2016, pentru 
examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie, cu, Comunicarea Comisiei Europene către 
Parlamentul European şi Consiliu:“ Platforma online și piața unică digitală; oportunități și 
provocări pentru Europa” – COM (2016) 288.  

 Platformele online au un rol major în ceea ce privește inovarea și dezvoltarea pieței unice 
digitale. Acestea au revoluționat accesul la informații și au crescut eficiența multor piețe printr-o 
mai bună conectare a cumpărătorilor și a vânzătorilor de bunuri și servicii. Deși există unele 
platforme online care au înregistrat un număr record de utilizatori la nivel mondial și care s-au 
extins continuu în noi sectoare economice, încă mai există numeroase oportunități pentru 
lansarea unor platforme europene competitive. În ceea ce privește asigurarea competitivității 
viitoare la nivel mondial cea mai importantă provocare cu care se confruntă UE astăzi este 
reprezentată de stimularea efectivă a inovării în aceste domenii și în același timp, de protejarea 
adecvată a intereselor legitime ale consumatorilor și ale altor utilizatori. 

 Comunicarea își propune să evidențieze principalele probleme identificate în evaluarea 
platformelor online și prezintă poziția Comisiei în ceea ce privește atât oportunitățile de inovare 
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aduse de platformele online, cât și provocările în materie de reglementare pe care le prezintă 
acestea și de a defini abordarea pe care Comisia o adoptă pentru a susține dezvoltarea continuă a 
platformelor online în Europa. 

 Prezenta evaluare a identificat de asemenea, o serie de domenii în care interesele publice 
sau private trebuie să fie analizate cu atenție și în care ar trebui să se asigure un grad mai ridicat 
de respectare a standardelor de reglementare ale UE.  

 Respectarea de către industrie a legislației aplicabile a UE și eficiența măsurilor voluntare 
adoptate pentru a menține încrederea portofoliului de utilizatori va reprezenta un element-cheie 
în abordarea provocărilor identificate în prezenta evaluare. 

 Comisia solicită tuturor autorităților publice și părților interesate implicate, și mai ales 
statelor membre și Parlamentului European, să susțină această abordare astfel încât UE să își 
asume pe deplin acest viitor digital, păstrând totodată valorile comune proprii. 

 Comisia va sprijini eforturile întreprinderilor și ale părților interesate în ceea ce privește 
auto- și coreglementarea, pentru a se asigura că această abordare va continua să fie flexibilă și 
actuală. Domeniile de acțiune includ: 

 Norme comparabile pentru serviciile digitale: serviciile digitale comparabile ar trebui să 
urmeze aceleași norme sau norme similare. Comisia se va asigura că în orice sector în 
care platformele online furnizează servicii comparabile se aplică aceleași norme tuturor 
actorilor pieței. În viitorul proces de revizuire a  cadrului de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice, Comisia va urmări de-reglementarea anumitor norme telecom 
și concentrarea pe stabilirea unor reguli specifice aplicabile serviciilor comparabile 
furnizate.  

 Obligația platformelor online de a avea o atitudine responsabilă: ar trebui menținut 
regimul existent în materie de răspundere a intermediarilor stabilit în Directiva privind 
comerțul electronic. Problemele specifice vor fi abordate prin intermediul unor instrumente 
specifice, cum ar fi norme în domeniul audiovizualului sau eforturi voluntare mai mari 
din partea sectorului. De exemplu, în prezent Comisia colaborează intens cu marile 
platforme online cu privire la un cod de conduită referitor la combaterea 
discursurilor de incitare la ură în mediul online și va prezenta rezultatele acestei 
colaborări în săptămânile care urmează. 

 Încrederea este indispensabilă: cooperarea în ceea ce privește aplicarea legii la nivel 
transfrontalier va asigura îndeplinirea de către platforme a obligațiilor care le revin 
referitor la drepturile consumatorilor; de exemplu, să indice în mod clar rezultatele de 
căutare sponsorizate. De asemenea, Comisia va încuraja sectorul să își accelereze 
eforturile voluntare pentru a face față unor practici precum informațiile online false sau 
care induc în eroare. Comisia va încuraja platformele online să recunoască diferite tipuri 
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de identificări electronice sigure (eID) care oferă aceleași garanții ca sistemele lor proprii 
de identificare electronică. 

 Piețe deschise pentru o economie bazată pe date: inițiativa privind libera circulație a 
datelor, prevăzută pentru sfârșitul anului 2016, va facilita schimbul și portabilitatea 
datelor între diferite platforme online și servicii de cloud computing. 

 Un mediu de afaceri favorabil inovării și echitabil: Comisia va efectua o anchetă cu 
privire la chestiuni ridicate în cadrul procesului de consultare publică de către 
întreprinderi și furnizori care interacționează direct cu platforme. Printre acestea se 
numără, de exemplu, temeri legate de termenii și condițiile incorecte, în special în ceea ce 
privește accesul la bazele de date importante, accesul pe piață și lipsa generală de 
transparență. Pe baza acestei anchete, Comisia va stabili, până în primăvara anului 2017, 
dacă este necesară o acțiune suplimentară a UE în acest domeniu. 

Poziţia României 

 România salută lansarea Comunicării referitoare la platformele online și susține 
obiectivele de asigurarea a condițiilor cadru adecvate și a mediului corespunzător de dezvoltare 
continuă a platformelor online în Europa, având în vedere faptul că aspectele specifice ale 
acestora aduc o varietate de beneficii importante economiei și societății digitale, lărgesc sfera de 
alegere a consumatorilor, contribuind la creșterea competitivității în fiecare domeniu și a 
nivelului de bunăstare a consumatorilor. România este de acord că platformele online stimulează 
crearea de valoare digitală care va genera creștere economică în cadrul pieței unice digitale. 

 Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu “ Platforma online și piața 
unică digitală; oportunități și provocări pentru Europa” – COM (2016) 288, și în urma 
dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra 
acestei comunicări. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Ionuț Cristian Săvoiu 
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