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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

Comisia pentru industrii și servicii 
 

                

Nr. 4c-3/139/2020 

13.05.2020 

 
 
 
Către 
COMISIA DE AFACERI EUROPENE 

 

 

 

 

PROIECT DE OPINIE 

asupra Cominicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Conturarea viitorului 

digital al Europei 

 

 

  În conformitate cu prevederile art.171 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 a Tratatului privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru industrii și servicii a fost 

sesizată, pentru examinarea pe fond, cu Cominicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor - Conturarea viitorului digital al Europei[COM(2020)67], transmisă cu 

actul nr.3/E/05.03.2020 [E4/2020]. 

Tehnologiile digitale ne schimbă în mod profund viața de zi cu zi, modul 

în care lucrăm și facem afaceri, în care călătorim, comunicăm și ne raportăm unii la 

alții. 

Comunicarea digitală, interacțiunile pe platformele sociale, comerțul 

electronic și întreprinderile digitale transformă în mod constant lumea în care trăim. 

Toate acestea generează un volum tot mai mare de date, care, dacă sunt puse în 

comun și utilizate, pot conduce la modalități și niveluri complet noi de creare de 

valoare, transformarea fiind una fundamentală, la fel ca și cea provocată de 

revoluția industrială. 

Comisia își dorește o societate europeană sprijinită de soluții digitale care 

să fie puternic ancorate în valorile noastre comune și care să ne îmbogățească 

tuturor viața: cetățenii trebuie să aibă posibilitatea de a se dezvolta la nivel 

personal, de a face alegeri liber și în condiții de siguranță, de a se implica în 

societate, indiferent de vârstă, gen sau experiență profesională. Întreprinderile au 

nevoie de un cadru care să le permită să se lanseze, să se extindă, să pună în comun 
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și să utilizeze date, să inoveze și să concureze sau să coopereze în condiții 

echitabile. 

Europa trebuie să își pună în comun resursele pentru a investi în cercetare 

și inovare, trebuie să asigure schimbul de experiențe între țări și cooperarea dintre 

acestea. Acordurile recente de colaborare în domenii cum ar fi supercalculul și 

microelectronica au demonstrat că această abordare poate fi extrem de eficace. Vor 

urma inițiative similare cu privire la domenii-cheie ale următorului val de 

tehnologii inovatoare. În acest sens, la fel de vitală este promovarea transformării 

digitale a administrațiilor publice în întreaga Europă. 

Totodată, Europa trebuie să investească în conectivitate, „deep-tech” și 

capitalul uman, precum și în infrastructuri inteligente pentru energie și transporturi, 

prin alocarea unui buget dedicat cadrului execuției bugetare multianuale atât la 

nivelul Uniunii Europene cât și al statelor membre. 

Adevărata transformare digitală trebuie să fie inițiată de cetățenii și 

întreprinderile din Europa, care trebuie să aibă încredere că aplicațiile și produsele 

lor sunt sigure.  

Pentru a face față acestei amenințări crescânde, trebuie să colaborăm în 

fiecare etapă: să se instituie norme coerente pentru societăți și mecanisme mai 

solide, pentru schimbul proactiv de informații, să se asigure cooperarea 

operațională între statele membre, precum și între Uniunea Europeană și statele 

membre, să se creeze sinergii între reziliența cibernetică civilă și aspectele legate de 

asigurarea respectării legii și de apărare ale securității cibernetice, autoritățile de 

aplicare a legii și autoritățile judiciare să poată acționa în mod eficace prin 

dezvoltarea de noi instrumente care să fie utilizate împotriva infractorilor 

cibernetici.  

Întrucât tot mai multe procese sunt automatizate, digitalizarea va conduce 

la schimbări care nu se limitează la sectorul tehnologiei. Numeroase ocupații vor fi 

transformate în totalitate. În același timp, promovarea inovării și difuzarea 

tehnologiei reprezintă o condiție prealabilă pentru o bună calitate a vieții, pentru 

oportunități de încadrare în muncă și pentru eliminarea lacunelor existente în 

materie de participare, în special în zonele rurale și izolate care suferă din cauza 

îmbătrânirii și a declinului populației. 

În era digitală, asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru 

întreprinderi, mari și mici deopotrivă, este mai importantă ca oricând. Aceasta 

înseamnă că normele care se aplică offline – normele în materie de concurență și 

privind piața unică, protecția consumatorilor, drepturile de proprietate intelectuală, 

normele privind fiscalitatea și drepturile lucrătorilor – trebuie să se aplice și online. 

Consumatorii trebuie să poată avea încredere în produsele și serviciile digitale la fel 

de mult ca și în orice alte produse și servicii. Trebuie să se acorde atenție 

consumatorilor celor mai vulnerabili și să se asigure respectarea legislației în 

materie de siguranță, inclusiv în privința bunurilor care provin din țări terțe. În 

acest context, Comisia intenționează, de asemenea, să lanseze o anchetă sectorială, 

cu un accent puternic pe aceste noi piețe emergente care ne modelează economia și 

societatea.  
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Cu toate acestea, politica în domeniul concurenței nu poate rezolva, de 

una singură, toate problemele sistemice care pot apărea în economia platformelor. 

Pe baza logicii pieței unice, ar putea fi necesare norme suplimentare pentru a 

asigura deschiderea la concurență, echitatea și inovarea, posibilitatea intrării pe 

piață, precum și apărarea unor interese publice care nu se limitează la considerente 

de ordin concurențial sau economic.  

În lumea digitală, câteva societăți care dețin cea mai mare cotă de piață 

obțin cea mai mare parte a profiturilor din valoarea creată într-o economie a 

datelor. De multe ori, aceste profituri nu sunt impozitate în locul unde sunt generate 

din cauza unor norme învechite de impozitare a întreprinderilor, ceea ce 

denaturează concurența. Acesta este motivul pentru care Comisia va încerca să 

găsească soluții la provocările fiscale generate de digitalizarea economiei. 

În ultimii ani, Europa a deschis calea către un internet deschis, echitabil, 

incluziv și axat pe cetățeni, prin adoptarea Regulamentului general privind protecția 

datelor cu caracter personal, care reprezintă un punct de referință la nivel 

internațional, și prin normele sale privind cooperarea dintre platforme și 

întreprinderi. Pentru a proteja democrațiile europene și valorile care stau la baza 

acestora, Comisia va continua să elaboreze și să pună în aplicare norme inovatoare 

și proporționale pentru o societate digitală de încredere. O astfel de societate 

digitală ar trebui să fie pe deplin incluzivă, echitabilă și accesibilă pentru toți. 

În aceste condiții, sunt necesare norme mai clare privind transparența, 

comportamentul și tragerea la răspundere a celor care controlează fluxurile de 

informații și de date și trebuie asigurată respectarea efectivă a normelor existente. 

De asemenea, cetățenii ar trebui să aibă posibilitatea de a-și controla identitatea în 

mediul online, atunci când este necesară autentificarea pentru a avea acces la 

anumite servicii online. Europenii pot beneficia de pe urma utilizării datelor pentru 

a îmbunătăți procesul decizional atât în sectorul public, cât și în sectorul privat. 

Europa are nevoie de o mai mare transparență privind modul în care 

informațiile sunt partajate și gestionate pe internet. Existența unor mijloace de 

informare în masă de calitate și de încredere este esențială atât pentru democrație, 

cât și pentru diversitatea culturală.  

Componenta digitală va fi esențială pentru realizarea obiectivelor 

ambițioase ale Pactului ecologic european și ale obiectivelor de dezvoltare durabilă.  

Promotoare solide ale tranziției către durabilitate, soluțiile digitale pot 

sprijini economia circulară și decarbonizarea tuturor sectoarelor și pot reduce 

amprenta ecologică și socială a produselor introduse pe piața UE. Soluțiile digitale 

pot aduce beneficii enorme în sectoare cheie precum agricultura de precizie, 

transporturile și energia, în scopul îndeplinirii obiectivelor ambițioase în materie de 

durabilitate ale Pactului ecologic european. 

Soluțiile digitale, în special datele, vor favoriza totodată o abordare pe 

deplin integrată a ciclului de viață, de la proiectare, aprovizionarea cu energie, 

materii prime și alți factori de producție, până la produsele finale și sfârșitul ciclului 

de viață. 

De asemenea, este important modul în care echipamentele TIC sunt 

concepute, cumpărate, consumate și reciclate. Pe lângă respectarea cerințelor în 
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materie de eficiență energetică ale proiectării ecologice, echipamentele TIC trebuie 

să devină complet circulare, să fie concepute pentru a dura mai mult, să fie 

întreținute în mod corespunzător, să conțină materiale reciclate și să fie ușor de 

demontat și reciclat. 

Pe plan geopolitic, Uniunea Europeană ar trebui să își valorifice puterea 

de reglementare, capacitățile industriale și tehnologice consolidate, punctele forte 

de natură diplomatică și instrumentele financiare externe pentru a promova 

abordarea europeană și a modela interacțiunile mondiale. 

O prezență digitală puternică în politica Uniunii Europene de extindere, 

de vecinătate și de dezvoltare va favoriza creșterea economică și va stimula 

dezvoltarea durabilă, inclusiv adoptarea unei tehnologii ecologice a informației și 

comunicațiilor în țările și regiunile partenere, în conformitate cu angajamentul 

Europei în ceea ce privește Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. 

Uniunea Europeană este și va rămâne cea mai deschisă regiune pentru 

comerț și investiții din lume, cu condiția ca oricine dorește să desfășoare activități 

comerciale aici să accepte și să respecte normele Uniunii Europene. Comisia va 

utiliza toate instrumentele de care dispune pentru a se asigura că legislația Uniunii 

Europene și normele internaționale sunt respectate, pentru a menține condiții de 

concurență echitabile în sectorul digital. 

O Strategie de cooperare digitală la nivel mondialva prezenta o abordare 

europeană în materie de transformare digitală, care să se bazeze pe istoria 

îndelungată a Uniunii Europene și încununată de succes în domeniul tehnologiei, al 

inovării și al ingeniozității, ancorată în valorile europene. 

Membrii comisiei au dezbătut Cominicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor - Conturarea viitorului digital al Europei în ședința din data 

de 11 mai 2020. 

  La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 

deputați membri ai comisiei. 

  În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei inițiativei legislative. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Iulian Iancu 
 

 

 

 

 
 

 

 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 


