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 În conformitate cu prevederile art. 171 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, 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 transporturi și infrastructură a fost sesizată, pentru 

examinare pe fond, cu Comunicare 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. 

    Lumea în care trăim este transformată constant de tehnologia digitală prin comunicare 

digitală, instrucțiuni pe platforme sociale, comerț electronic ș.a. Este necesar ca Europa să conducă 

tranziția către o planetă sănătoasă pe fondul nevoii de digitalizare. Pactul ecologic european a subliniat 

necesitatea adoptării de soluții durabile, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, circulare 

și neutre din punct de vedere al impactului asupra climei. 

                    Comisia urmărește dezvoltarea unei societăți europene sprijinite pe soluții digitale care să 

fie puternic ancorate în valorile europene comune. 

                    Comunicarea prezintă trei obiective cheie în scopul asigurării condițiilor necesare pentru 

ca soluțiile digitale să ajute Europa să își continue propriul drum către o transformare digitală care să 

funcționeze în beneficiul cetățenilor. Aceste obiective cheie sunt: o tehnologie în serviciul cetățenilor, 

o economie echitabilă și competitivă, o societate deschisă, democratică și durabilă. 

                    Referitor la primul obiectiv se pune accent pe Cartea Albă privind inteligența artificială, 

unde sunt prezentate opțiuni pentru un cadru legislativ ce poate susține o inteligență artificială de 

tel:021.316.0337


 

2 

 

încredere și care prevede totodată măsuri subsecvente în ceea ce privește siguranța, răspunderea, 

drepturile fundamentale și datele. 

                   Tot în cadrul acestui obiectiv Comisia urmărește dezvoltarea și implementarea unor 

capacități digitale comune de vârf în domenii cheie, accelerarea investițiilor în conectivitatea la nivel 

de gigabit în Europa. Nu în ultimul rând se dorește crearea unei strategii europene privind securitatea 

cibernetică, a unui plan de acțiune pentru educația digitală și a unei Agende pentru competențe 

consolidată. Inițiativa pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor de pe platformele 

online și strategia consolidată pentru interoperabilitatea administrațiilor Uniunii Europene în anul 2021 

aparțin, de asemenea, acestui obiectiv. 

                   În obiectivul ce ține de economia echitabilă și competitivă Comisia a luat în calcul o 

strategie europeană privind datele, care să facă din Europa un lider mondial în economia dinamică 

bazată pe date. Tot în cadrul acestui obiectiv se ia în calcul evaluarea și revizuirea adecvării normelor 

UE în materie de concurență pentru era digitală și lansarea unei anchete sectoriale. Prezentarea unei 

noi Agende pentru consumatori, care va permite acestora să facă alegeri în cunoștință de cauză și să 

joace un rol activ în transformarea digitală este o altă acțiune cheie, parte a acestui obiectiv. 

               Ultimul obiectiv cuprins în strategia Comisiei este cel referitor la societatea deschisă, 

democratică și durabilă. Acțiunile cheie cuprinse aici țin de elaborarea și revizuirea unor norme 

privind aprofundarea pieței interne a serviciilor digitale și revizuirea Regulamentului eIDAS. Totodată 

se propune Un Plan de acțiune pentru sectorul mass-media și audiovizual și un Plan de acțiune pentru 

democrația europeană. Inițiativa "Destinația Pământ", o inițiativă privind produsele electronice 

circulare precum și alte inițiative pentru crearea unor centre de date neutre din punct de vedere al 

impactului asupra climei sunt alte acțiuni cuprinse în acest ultim obiectiv.  

                În vederea promovării Uniunii Europene pe plan geopolitic, Comisia urmărește, printr-o 

strategie de cooperare digitală la nivel mondial prezentarea unei abordări europene în materie de 

transformare digitală precum și activitatea desfășurată de UE în Africa și în alte părți ale lumii. Alte 

acțiuni cheie în vederea promovării uniunii constau într-o strategie pentru standardizare ce va permite 

implementarea unor tehnologii interoperabile și va susține abordarea și interesele Europei e scena 

mondială.  

                      Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au examinat și dezbătut 

documentul mai sus menționat în ședința online din data de 2 aprilie 2020 și au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru afaceri europene un proiect de opinie 

favorabil asupra Comunicării Comisiei Către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Conturarea viitorului digital al Europei 

– COM (2020)67. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Marius Bodea 


