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AGENDA DIGITALĂ PENTRU EUROPA

Începând cu 1995, tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) au determinat creșterea
productivității și au impulsionat creșterea economică în UE[1]. Conceptul de TIC acoperă
o gamă largă de tehnologii, de la tehnologia informației (TI) prin telecomunicații,
radiodifuziune, toate tipurile de prelucrare și transmisiune audio și video, până la funcțiile
de control și monitorizare în rețea. În ultimii treizeci de ani, „convergența” tehnologică
a estompat granițele dintre telecomunicații, radiodifuziune și TI. Telefoanele inteligente,
tabletele și televiziunea conectată sunt exemplele cele mai clare ale acestui fenomen. Deși
radiodifuziunea lineară continuă să fie principalul mediu de distribuire a informațiilor și
a emisiunilor de divertisment în Europa, din ce în ce mai mult conținut audiovizual este
disponibil la cerere, în timp ce creșterea exponențială a conectivității la internet 4G - care
va trece în curând la standardul 5G - și „internetul obiectelor”, care include automobilele
conectate, accesoriile electronice portabile și senzorii, conferă internetului o dimensiune din
ce în ce mai ubicuă.

TEMEI JURIDIC

În timp ce tratatele nu conțin nicio dispoziție specială privind TIC, UE poate lua măsuri relevante
în cadrul politicilor sectoriale și orizontale, cum ar fi: politica industrială (articolul 173 din
TFUE); politica în domeniul concurenței (articolele 101-109 din TFUE); politica comercială
(articolele 206 și 207 din TFUE); rețelele transeuropene (TEN) (articolele 170-172 din TFUE);
cercetarea și dezvoltarea tehnologică și spațiul (articolele 179-190 din TFUE); apropierea
legislației (articolul 114 din TFUE); libera circulație a mărfurilor (articolele 28, 30 și 34-35 din
TFUE); libera circulație a persoanelor, serviciilor și capitalului (articolele 45-66 din TFUE);
educația, formarea profesională, tineretul și sportul (articolele 165 și 166 din TFUE); precum și
cultura (articolul 167 din TFUE). Acestea reprezintă elemente-cheie pentru o Europă digitală.

OBIECTIVE

Unul dintre rezultatele Strategiei de la Lisabona[2], Agenda digitală pentru Europa[3] (ADE)
a fost concepută ca una dintre cele șapte inițiative emblematice ale Strategiei Europa 2020
adoptate de Comisie. Publicată în mai 2010, aceasta își propune să definească rolul-cheie de
catalizator pe care va trebui să îl joace utilizarea TIC dacă Europa dorește să-și materializeze cu
succes ambițiile pentru 2020. Strategia Europa 2020 a subliniat importanța dezvoltării rețelelor
de comunicații în bandă largă pentru promovarea incluziunii sociale și a competitivității în UE.
Agenda digitală a stabilit obiective în ceea ce privește banda largă: (1) acoperire cu bandă largă

[1]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
[2]Obiectivul acesteia a fost să transforme UE în „cea mai competitivă și dinamică economie din lume, bazată pe
cunoaștere, capabilă de o creștere economică durabilă, cu locuri de muncă mai multe și mai bune și o mai mare
coeziune socială”: a se vedea:
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/lisbon/article_7207_en.htm
[3]http://ec.europa.eu/digital-agenda/

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
http://ec.europa.eu/digital-agenda/%20
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de bază pentru 100% din cetățenii UE; (2) bandă largă cu acces rapid până în 2020: acoperire
cu bandă largă la 30 Mbps sau mai mult pentru 100% din cetățenii UE; (3) bandă largă cu
acces ultrarapid până în 2020: 50% din căminele europene ar trebui să aibă abonamente de
peste 100 Mbps. La 14 septembrie 2016, Comisia a propus Parlamentului și Consiliului, într-o
comunicare privind „Conectivitatea pentru o piață unică digitală competitivă - către o societate
europeană a gigabiților”[4], să revizuiască obiectivele legate de o conectivitate în gigabiți în 2025
pentru toți factorii socioeconomici principali precum școlile, centrele de transport și principalii
furnizori de servicii publice, precum și întreprinderile active în mediul digital. La aceste viteze,
internetul se transformă într-un instrument viabil de comunicare globală, compus din senzori
și unități de procesare și stocare foarte interactive, permanent conectate și ușor de extins, deși
pentru a atinge aceste obiective în materie de conectivitate va fi nevoie să se acorde mai multă
atenție dimensiunii mobile și de satelit[5], obiectiv pe care Comisia încearcă să îl atingă prin
„Planul de acțiune privind 5G în Europa”[6].

REALIZĂRI

În coordonare cu Observatorul mondial al politicii în domeniul internetului (GIPO), Comisia a
lansat, la 22 aprilie 2015, giponet.org, o platformă menită să confere implementării guvernanței
internetului un caracter mai democratic și mai accesibil[7].
În urma adoptării Directivei 89/552/CEE (Directiva privind televiziunea fără frontiere -
DTFF), actualizată prin Directiva 2007/65/CE (Directiva privind serviciile media audiovizuale
- DSMA), precum și a adoptării „Cadrului de reglementare pentru rețelele și serviciile de
comunicații electronice” (Directiva 96/19/CE și revizuirile acesteia din aprilie 2002 și noiembrie
2009), care de la 1 ianuarie 1998 a deschis piața telecomunicațiilor către concurența deplină,
UE deține acum un sistem avansat de drepturi ale utilizatorilor și de protecție a consumatorilor,
ce include:
— 112, numărul european unic pentru apeluri de urgență (Directiva 2009/136/CE), 116000,

linia telefonică de urgență pentru copii dispăruți, 116111, linia telefonică de asistență pentru
copii, și 116123, linia telefonică pentru sprijin emoțional;

— dreptul de a schimba un operator de telefonie fixă sau mobilă în termen de o zi lucrătoare,
păstrând, în același timp, numărul de telefon original - cu alte cuvinte portabilitatea
numerelor (Directiva 2009/136/CE);

— prețuri mai scăzute pentru comunicațiile electronice[8], care vor duce, în cele din urmă, la
eliminarea taxelor de roaming (până în iunie 2017)[9];

— o acoperire cuprinzătoare cu servicii de bază în bandă largă, în special datorită evoluțiilor
în tehnologia de bandă largă pentru mobile și sateliți;

— domeniul rădăcină „.eu” [Regulamentul (CE) nr. 733/2002];

[4]COM(2016) 0588, COM(2016) 0587, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
[5]A se vedea: „Streaming and Online Access to Content and Services” („Streamingul și accesul online la
conținut și servicii”), un studiu elaborat pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor din cadrul
Parlamentului European în 2014, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-
IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf, p.31.
[6]http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17131.
[7]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance

[8]Regulamentul (UE) nr. 531/2012, JO L 172, 30.6.2012, p. 10.
[9]Regulamentul (UE) nr. 2015/2120, JO L 310, 26.11.2015, p. 1. În iunie 2015, Comisia, Parlamentul
și Consiliul au ajuns la un acord, care a fost ulterior adoptat în mod oficial de Parlament în octombrie
2015: a se vedea http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-
IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf și http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151022IPR98802/
End-in-sight-for-mobile-phone-%E2%80%9Croaming%E2%80%9D-fees-and-unequal-internet-access

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0588
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0587
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf
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— legislația privind protecția vieții private (Directiva 2009/136/CE) și a datelor
(Directiva 95/46/CE), îmbunătățită prin noua reformă de reglementare a protecției datelor
[Regulamentul (UE) nr. 2016/679 și Directiva (UE) nr. 68/2016[10]];

— o platformă online de soluționare a litigiilor dintre consumatori și comercianții din mediul
online[11].

Pentru a îmbunătăți coerența procedurilor naționale de reglementare, Organismul Autorităților
Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) [a se vedea
Regulamentul (CE) nr. 1211/2009] prevede cooperarea dintre autoritățile naționale de
reglementare și Comisie, promovând cele mai bune practici și abordările comune și evitând,
în același timp, existența unor norme neuniforme, care riscă să denatureze concurența pe piața
unică a telecomunicațiilor. În ceea ce privește gestionarea spectrului, programul multianual
pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio stabilește direcțiile și obiectivele
acțiunilor pentru planificarea strategică și armonizarea spectrului radio pentru a garanta
funcționarea pieței interne în domeniile de politică ale Uniunii care presupun utilizarea
spectrului radio, cum ar fi politicile privind comunicațiile electronice, cercetarea, dezvoltarea
tehnologică și spațiul, transporturile, energia și audiovizualul. În ceea ce privește securitatea
rețelelor și a informațiilor, prin Regulamentul (CE) nr. 460/2004 a fost creată Agenția Uniunii
Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA), iar mandatul său a fost
consolidat după adoptarea de către Parlamentul European a rezoluției din 16 aprilie 2013[12].
Din 1999 a început o serie de programe multianuale pentru un internet mai sigur. La 6 iulie
2016, Parlamentul European și Consiliul au semnat Directiva privind măsuri de asigurare a unui
nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune.[13] În plus, Parlamentul
a adoptat un regulament care prevede obligativitatea tehnologiei eCall pentru toate vehiculele
fabricate după aprilie 2018[14].

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul European susține o politică robustă și avansată în domeniul TIC, fiind foarte
activ în adoptarea de acte legislative în acest sector. Parlamentul a contribuit, de asemenea, în
mod constant, la focalizarea atenției asupra aspectelor TIC prin rapoarte din proprie inițiativă,
întrebări cu solicitare de răspuns scris și oral, studii[15], ateliere[16], avize și rezoluții, precum și
prin solicitarea unei coordonări mai intense a eforturilor naționale pentru dezvoltarea de servicii
paneuropene și a sprijinului UE pentru cercetarea și dezvoltarea din domeniul TIC[17].
Parlamentul a reamintit necesitatea de a utiliza spectrul din „dividendul digital” pentru a asigura
accesul la bandă largă pentru toți cetățenii UE și a subliniat că este necesar să se ia măsuri
suplimentare pentru a asigura peste tot accesul la banda largă de mare viteză, precum și
pentru a asigura formarea cunoștințelor de bază și a competențelor în domeniul digital pentru

[10]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=RO
[11]Platforma poate fi accesată pe pagina de internet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, iar informații
suplimentare puteți găsi pe pagina de internet: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-
judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

[12]Texte adoptate, P7_TA(2013) 0103.
[13](2013/0027(COD)), Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind
măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune, JO L 194,
19.7.2016, p. 1.
[14]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
[15]http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0083c7a4db/Think-Tank.html#studies
[16]http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/events.html?id=workshops#documents
[17]Studiul intitulat „Ubiquitous Development of the Digital Single Market” („Dezvoltarea ubicuă a pieței unice
digitale”) elaborat pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor din cadrul Parlamentului European în
2013,
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0103
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/events-hearings.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
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toți cetățenii și consumatorii[18]. Parlamentul subliniază, de asemenea, importanța unui spațiu
cibernetic[19] sigur pentru a garanta o protecție robustă a vieții private și a libertăților civile într-
un mediu digital. În același timp, Parlamentul promovează viguros neutralitatea tehnologică,
„neutralitatea rețelei” și „libertățile rețelei” pentru cetățenii europeni, precum și măsuri privind
accesul la servicii și aplicații prin rețelele de telecomunicații și respectiv privind folosirea acestor
servicii și aplicații, pe baza respectării drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor;
aceste măsuri trebuie, de asemenea, să asigure faptul că furnizorii de servicii de internet nu
afectează capacitatea utilizatorilor de a accesa conținuturi și aplicații și/sau de a rula serviciile
pe care le aleg[20].
Parlamentul consolidează în mod sistematic aceste garanții prin intermediul legislației. Acesta
se află în fruntea celor care elimină tarifele de roaming și stabilește standarde de neutralitate
a rețelei[21]. Parlamentul a lansat și a finalizat o activitate legislativă importantă cu privire la
Directiva privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice
de mare viteză[22] și la Regulamentul privind identificarea electronică și serviciile de încredere
pentru tranzacțiile electronice pe piața internă[23].
La 27 aprilie 2016, a fost adoptată Directiva (UE) nr. 680/2016[24]. Obiectivul acesteia este de a
asigura aplicarea efectivă a protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal ca drept fundamental. În plus, PE și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE)
nr. 679/2016[25] privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Obiectivul acestui regulament este de
a corecta: fragmentarea aplicării protecției datelor în întreaga Uniune; incertitudinea juridică; și
o percepție publică la scară largă conform căreia există o serie de riscuri majore pentru protecția
persoanelor fizice, în special în ceea ce privește activitatea în mediul online.
De curând, Parlamentul a finalizat cu succes activitatea legislativă privind reformarea
cadrului de protecție a datelor cu caracter personal și normele privind securitatea cibernetică
[Directiva privind măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a
informației în Uniune (2013/0027(COD)].
Parlamentul a analizat pe cont propriu Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA)
și a hotărât ulterior să nu își dea aprobarea față de încheierea acordului, prin rezoluția sa
legislativă din 4 iulie 2012[26].
Parlamentul monitorizează îndeaproape modul în care Comisia pune în aplicare foaia de
parcurs referitoare la strategia privind piața unică digitală și cele 16 inițiative pe care aceasta
trebuie să le realizeze până la sfârșitul lui 2016. La 19 ianuarie 2016, Parlamentul a adoptat
raportul din proprie inițiativă intitulat „Pregătirea unui act legislativ privind piața unică
digitală” (2015/2147(INI))[27]. Acest raport s-a concentrat pe prevenirea blocării geografice
nejustificate, pe faptul că este nevoie ca pentru achizițiile efectuate atât online, cât și offline
să existe o protecție durabilă a consumatorilor, pe îmbunătățirea livrării coletelor la nivel
transfrontalier, pe eliminarea obstacolelor din calea inovării digitale, precum și pe coerența

[18]JO C 81 E, 15.3.2011, p. 45.
[19]JO C 332 E, 15.11.2013, p. 22.
[20]JO C 153 E, 31.5.2013, p. 128.
[21]Regulamentul (UE) nr. 2015/2120, JO L 310, 26.11.2015, p. 1. JO C 261 E, 10.9.2013, p. 54.
[22]Directiva 2014/61/UE a Consiliului din 15 mai 2014, JO L 155, 23.5.2014, p. 1.
[23]Regulamentul (UE) nr. 910/2014 din 23 iulie 2014, JO L 257, 28.8.2014, p. 73.
[24]Directiva (UE) nr. 2016/680, JO L 119/89, 4.5.2016, p. 1.
[25]Regulamentul (UE) nr. 2016/679, JO L 119/1, 4.5.2016, p. 1.
[26]JO C 349 E , 29.11.2013, p. 552.
[27]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC
+PDF+V0//RO

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//RO
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sistemelor de protecție a sferei private și a datelor[28]. În prezent, Parlamentul desfășoară o
activitate legislativă intensă cu privire la propunerile prezentate ca o continuare a strategiei
privind piața unică digitală și a Rezoluției referitoare la pregătirea unui act legislativ privind
piața unică digitală[29], care abordează chestiuni precum geoblocarea nejustificată[30], livrarea
transfrontalieră a coletelor[31], portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online[32],
o revizuire a Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului[33],
serviciile mass-media audiovizuale[34], contractele pentru vânzările online și alte tipuri de
vânzare la distanță a unor bunuri[35] și contractele de furnizare a conținutului digital[36].
Mariusz Maciejewski / Louis Dancourt / Boris Marschall
06/2017

[28]http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160114IPR09903/Stop-geo-blocking-and-boost-e-
commerce-and-digital-innovation-says-Parliament
[29]Texte adoptate, P8_TA(2016)0009.
[30]Propunere de regulament privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia
sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?
uri=CELEX%3A52016PC0289
[31]Propunere de regulament privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete https://ec.europa.eu/transparency/
regdoc/rep/1/2016/RO/1-2016-285-RO-F1-1.PDF
[32]Propunere de regulament privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul
pieței internehttps://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/RO/1-2015-627-RO-F1-1.PDF
[33]Propunere de regulament privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației
în materie de protecție a consumatorului (2016/0148 (COD)
,https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/1-2016-283-RO-F1-1.PDF
[34]Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind
coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre
cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață (COM(2016)0287),
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15948
[35]Propunere de directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare online și la alte tipuri de
contracte de vânzare la distanță de bunuri (COM(2015)0635) - 2015/0288 (COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX%3A52015PC0635
[36]Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele
de furnizare de conținut digital (COM(2015)0634) - 2015/0287 (COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?
qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/1-2016-285-RO-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/1-2016-285-RO-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/RO/1-2015-627-RO-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0148(COD)
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/1-2016-283-RO-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0287
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0635
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/0288(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0634
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/0287(COD)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634
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