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 1. Numele și numărul documentului:  
 În conformitate cu 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 învățământ a fost sesizată cu Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a 
Consiliului de instituire a programului de politică pentru 2030 „Calea către deceniul 
digital”.   
 2. Data sesizării: 26.10.2021 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 09.11.2021 
 4. Dezbateri în data:  09.11.2021 
 5. Tip document: legislativ.  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conținutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  

- UE dorește să fie suverană din punct de vedere digital într-o lume deschisă și 
interconectată și să aplice politici digitale care să le permită cetățenilor și întreprinderilor să 
beneficieze de un viitor digital sustenabil și mai prosper. De aceea, la 9 martie 2021, Comisia 
a adoptat Comunicarea intitulată „Busola pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european 
pentru deceniul digital”, care este o viziune asupra problematicii și cuprinde obiectivele și 
căile pentru a asigura o transformare digitală reușită a Uniunii Europene până în 2030. 
Comunicarea a stabilit o serie de elemente, precum obiectivele, mecanismul de monitorizare și 
cooperare, cadrul pentru punerea în aplicare a proiectelor multinaționale, și a propus să se 
convină asupra unui set de principii digitale, să se lanseze rapid proiecte multinaționale 
importante și să se elaboreze o propunere legislativă care să stabilească o guvernanță solidă 
prin intermediul unui mecanism de monitorizare și cooperare cu statele membre; 

- obiectivele digitale pentru 2030 se bazează pe patru puncte cardinale: o 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. Îndeplinirea acestor obiective necesită un efort comun din partea tuturor 
statelor membre și presupune monitorizarea și raportarea cu privire la progresele înregistrate 
într-un raport anual privind stadiul evoluției deceniului digital;  

- Decizia „Calea către deceniul digital” enumeră obiective digitale comune 
corespunzătoare celor patru puncte cardinale pentru a transpune în obiective comune concrete 
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ambiția UE de a realiza cu succes o Uniune digitalizată, până la sfârșitul deceniului. 
Obiectivele generale ale Deciziei sunt: promovarea unui mediu digital axat pe om, sigur și 
deschis; consolidarea rezilienței colective a statelor membre; 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, precum și că toate politicile 
existente care sunt relevante pentru atingerea obiectivelor digitale sunt luate în considerare 
pentru a contribui pe deplin la tranziția digitală. Decizia cuprinde o listă orientativă a 
posibilelor domenii de activitate în care ar putea fi stabilite proiecte multinaționale; 

- Programul de politică „Calea către deceniul digital” completează, îndeplinește și pune 
în aplicare viziunea, obiectivele și acțiunile prevăzute în Comunicare. Urmărește să 
consolideze și să se asigure că acțiunile definite în Strategia din 2019 privind conturarea 
viitorului digital al Europei, în Comunicarea Comisiei de actualizare a noii strategii industriale 
din 2020 și obiectivele Observatorului pentru tehnologii critice sunt completate de Decizie. Pe 
lângă obiectivul privind competențele digitale de bază prin care 80 % dintre persoanele cu 
vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani să dețină astfel de aptitudini, UE dorește ca 20 de 
milioane de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor să aibă un loc de muncă în 
UE, cu asigurarea convergenței între femei și bărbați; 

- competențele sunt o condiție prealabilă necesară, însă factorii esențiali sunt o 
infrastructură digitală durabilă pentru o conectivitate excelentă și sigură pentru toți și 
pretutindeni în Europa, inclusiv în zonele rurale și îndepărtate, microelectronica și capacitatea 
de a prelucra volume mari de date;  

- până în 2030 viața democratică și serviciile publice în mediul online vor trebui să fie 
pe deplin accesibile tuturor, cu un mediu digital de cea mai bună calitate, care va oferi servicii 
și instrumente ușor de utilizat, eficiente și personalizate, la standarde ridicate de securitate și 
de confidențialitate. Toate serviciile publice esențiale trebuie să fie disponibile online pentru 
cetățenii și întreprinderile din Europa, astfel încât cetățenii europeni să aibă acces la dosarele 
lor medicale (dosare electronice); 

- în concordanță cu aceste acte, regulamentul privind Mecanismul de redresare și 
reziliență prevede reforme și investiții în tehnologii, infrastructură, competențe și procese 
digitale pentru a îmbunătăți competitivitatea globală a Uniunii și pentru a contribui la 
creșterea rezilienței, a inovării și la scăderea gradului de dependență a acesteia prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare esențiale; 

- Comisia va raporta anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la evoluția 
Deciziei prin intermediul „Raportului privind stadiul evoluției deceniului digital”. Consiliul 
European a subliniat importanța transformării digitale pentru redresarea, prosperitatea, 
securitatea și competitivitatea Uniunii și pentru bunăstarea societății.   

 
În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor, membrii 

Comisiei pentru învățământ au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea 
prezentului Proiect de opinie, favorabil Propunerii de Decizie. 
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