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Stimate domnule Preşedinte, 

Comisia doreşte să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
Comunicarea „O strategie privind piaţa unică digitală pentru Europa" 
[COM(2015) 192 final]. 

Luarea măsurilor adecvate în vederea îmbunătăţirii şi creşterii pieţei unice digitale a Uniunii 
Europene este una dintre priorităţile esenţiale ale mandatului actual al Comisiei. 

Comisia salută călduros sprijinul global primit din partea Camerei Deputaţilor pentru 
această strategie şi acordă atenţia cuvenită preocupărilor şi sugestiilor exprimate de 
Camera Deputaţilor. în acest sens, am dori mai întâi să facem trimitere în mod global la 
obiectivele importante ale acestei strategii: facilitarea accesului transfrontalier la bunuri şi 
servicii on-line, îmbunătăţirea reţelelor şi serviciilor digitale, precum şi promovarea creşterii 
economiei digitale a UE. In ceea ce priveşte protecţia datelor, este iminentă adoptarea unui 
nou regulament privind protecţia datelor, prin care sunt puse în aplicare drepturile 
fundamentale ale cetăţenilor. De asemenea, chestiunea prelucrării datelor va face obiectul 
unor noi analize, pe baza rezultatelor consultării publice referitoare la platforme. 

Punerea în aplicare a strategiei privind piaţa unică digitală este în prezent într-un stadiu 
incipient, mai multe consultări publice referitoare, printre altele, la blocarea geografică şi la 
platforme, încheindu-se abia la sfârşitul anului 2015. Doar cu privire la blocarea geografică 
şi la platforme, Comisia a primit peste 1400 de răspunsuri. Comisia aşteaptă cu interes 
continuarea dialogului cu Camera Deputaţilor pe baza rezultatelor consultărilor publice, 
care urmează să fie cunoscute în prima jumătate a anului 2016. Comisia apreciază 
implicarea Camerei Deputaţilor încă din această fază timpurie a procesului de elaborare a 
politicii şi va ţine seama de această opinie a Camerei Deputaţilor şi de alte contribuţii atât în 
momentul în care va propune proiecte de măsuri având drept scop soluţionarea problemei 
blocării geografice, cât şi în contextul evaluării cuprinzătoare pe care o va realiza cu privire 
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la rolul platformelor. Ambele activităţi sunt prevăzute pentru prima jumătate a anului 2016. 
în plus, orice iniţiativă legislativă care ar putea fi elaborată în contextul strategiei privind 
piaţa unică digitală va fi transmisă, ca de obicei, Camerei Deputaţilor şi discutată în detaliu 
cu colegiuitorii, în conformitate cu tratatele, fiind puse astfel în aplicare normele în materie 
de competenţe la care face referire Camera Deputaţilor. 

în ceea ce priveşte preocupările şi sugestiile Camerei Deputaţilor referitoare la condiţiile de 
concurenţă inegale atât din cadrul UE, cât şi dintre UE şi Statele Unite, Comisia doreşte să 
facă trimitere la un alt obiectiv-cheie al strategiei privind piaţa unică digitală: instituirea 
unui climat favorabil investiţiilor pentru reţelele digitale, cercetare şi întreprinderile 
inovatoare. Realizarea ambiţiilor noastre în acest domeniu va necesita investiţii 
semnificative. Sunt deja alocate fonduri din partea UE pentru infrastructurile şi serviciile 
aferente pieţei unice digitale, precum şi pentru cercetare şi inovare. în completarea 
programelor actuale ale UE, Fondul european pentru investiţii strategice este conceput 
pentru a sprijini o gamă largă de proiecte digitale. în plus, diferite acţiuni din cadrul 
programului Orizont 2020 au drept obiectiv sprijinirea activităţilor de cercetare şi de 
inovare care oferă oportunităţi şi în domeniul digital. Mai mult, planul de acţiune privind 
guvernarea electronică are ca scop să promoveze diferitele aspecte ale digitalizării 
administraţiilor publice din UE. 

Comisia speră că prezentul răspuns clarifică chestiunile ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte 


