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AGENDA DIGITALĂ PENTRU EUROPA

Dezvoltarea pe scară largă, rapidă și extensivă a platformelor de servicii digitale,
precum și dezbaterile privind spațiile comune ale datelor și noile tehnologii, cum
ar fi inteligența artificială, afectează toate sectoarele societății noastre. Multe noi
feluri de a comunica, de a face cumpărături sau de a accesa informații online au
fost integrate în viața noastră de zi cu zi și evoluează în permanență. Agenda
digitală europeană pentru deceniul 2020-2030 se ocupă de aceste aspecte punând
accentul pe crearea unor spații și servicii digitale sigure, pe crearea unor condiții
de concurență echitabile pe piețele digitale cu platforme mari și pe consolidarea
suveranității digitale a Europei, contribuind totodată la obiectivul european privind
neutralitatea climatică până în 2050.

TEMEI JURIDIC

Deși tratatele nu conțin nicio dispoziție specială privind tehnologiile informației și
comunicațiilor (TIC), UE poate lua măsuri relevante în cadrul politicilor sectoriale și
orizontale, cum ar fi: politica industrială [articolul 173 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE)], politica în domeniul concurenței (articolele 101 și 109 din
TFUE), politica comercială (articolele 206 și 207 din TFUE), rețelele transeuropene
(TEN) (articolele 170 și 172 din TFUE), cercetarea și dezvoltarea tehnologică și spațiul
(articolele 179 și 190 din TFUE), politica energetică (articolul 194 din TFUE), apropierea
legislației pentru a îmbunătăți procesul de instituire și funcționarea pieței interne
(articolul 114 din TFUE), libera circulație a mărfurilor (articolul 26 și articolele 28-37 din
TFUE), libera circulație a persoanelor, a serviciilor și a capitalului (articolele 45 și 66
din TFUE), educația, formarea profesională, tineretul și sportul (articolele 165 și 166
din TFUE) și cultura (articolul 167 din TFUE).

OBIECTIVE

Ca urmare a Strategiei de la Lisabona, agenda digitală pentru Europa pe 10 ani
publicată în 2010 a identificat pentru prima dată rolul esențial de catalizator al TIC în
atingerea obiectivelor Europei. În 2015, Strategia privind piața unică digitală a dezvoltat
și mai mult agenda digitală, stabilind dispoziții specifice bazate pe trei piloni care vizau
să asigure un mediu digital echitabil, deschis și sigur: 1) asigurarea unui acces mai bun
al consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri și servicii digitale în întreaga Europă,
2) crearea condițiilor adecvate pentru dezvoltarea rețelelor și a serviciilor digitale și
3) valorificarea la maximum a potențialului de creștere al economiei digitale.
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În 2020, a doua strategie digitală pe cinci ani, „Conturarea viitorului digital al Europei”,
s-a axat pe trei obiective-cheie în domeniul digital: tehnologie în serviciul cetățenilor, o
economie echitabilă și competitivă și o societate deschisă, democratică și sustenabilă.
În 2021, strategia a fost completată de busola pentru dimensiunea digitală pe 10 ani:
modelul european pentru deceniul digital, care formulează în termeni concreți ambițiile
digitale ale UE pentru 2030.

REALIZĂRI

Prima agendă digitală pentru Europa: 2010-2020
Prima agendă digitală s-a axat pe un acces mai bun al consumatorilor și al firmelor
la bunuri și servicii digitale în întreaga Europă, creând în UE un sistem avansat de
drepturi ale utilizatorilor și protecție a consumatorilor și firmelor, incluzând:
— prețuri mai scăzute pentru comunicațiile electronice [Regulamentul (UE)

nr. 531/2012] și eliminarea tarifelor de roaming la 14 iunie 2017 („roaming la prețuri
naționale”);

— o mai bună conectivitate la internet pentru toți, cu o acoperire cuprinzătoare în
bandă largă de bază, în principal datorită evoluțiilor în materie de bandă largă
pentru mobile și sateliți, pentru a dezvolta conectivitatea la nivel de gigabit pentru
toți principalii factori socioeconomici;

— o mai bună protecție a consumatorilor în ceea ce privește telecomunicațiile, prin
legislația privind protecția vieții private (Directiva 2009/136/CE) și protecția datelor
(Directiva 95/46/CE), îmbunătățite și mai mult prin noul cadru de reglementare a
protecției datelor [Regulamentul (UE) 2016/679 și Directiva (UE) 2016/680].

Pentru a crea condițiile adecvate pentru ca rețelele și serviciile digitale să se
dezvolte, Parlamentul European a consolidat Organismul Autorităților Europene de
Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, care prevede cooperarea dintre
autoritățile naționale de reglementare și Comisie, promovează cele mai bune practici și
abordările comune și uniformizează reglementările privind comunicațiile pe piața unică
[Regulamentul (UE) 2018/1971].
Strategia urmărea maximizarea potențialului de creștere al economiei digitale,
promovând competențele digitale și capacitățile informatice de înaltă performanță,
digitalizând industria și serviciile, dezvoltând inteligența artificială (IA) și modernizând
serviciile publice. Au fost adoptate noi norme privind geoblocarea [Regulamentul (UE)
2018/302] și portabilitatea serviciilor digitale [Regulamentul (UE) 2017/1128], pentru a
le permite consumatorilor să acceseze serviciile de conținut online achiziționate într-
un stat membru al UE și atunci când vizitează un alt stat membru al UE.
Pe lângă noile cadre de reglementare privind protecția datelor [Regulamentul (UE)
2016/679 și Directiva (UE) 2016/680] menționate mai sus, UE a luat o serie de măsuri
pentru a înlesni dezvoltarea unei economii dinamice bazate pe date, cum ar fi:
— Regulamentul privind libera circulație a datelor fără caracter personal

[Regulamentul (UE) 2018/1807], care permite firmelor și administrațiilor publice să
stocheze și să prelucreze date fără caracter personal oriunde doresc;

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012R0531
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012R0531
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02016L0680-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32018R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1128-20170630
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02016L0680-20160504
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1807/oj?locale=ro


Fişe tehnice UE - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/ro

— Regulamentul privind securitatea cibernetică [Regulamentul (UE) 2019/881], care
consolidează Agenția UE pentru Securitate Cibernetică (ENISA) și instituie un
cadru de certificare a securității cibernetice pentru produse și servicii;

— Directiva privind datele deschise (Directiva (UE) 2019/1024), care prevede norme
comune pentru o piață europeană a datelor deținute de guvern.

A doua agendă digitală pentru Europa: 2020-2030
A doua agendă digitală s-a axat pe schimbările profunde introduse de tehnologiile
digitale, pe rolul esențial al serviciilor și al piețelor digitale și pe noile ambiții
tehnologice și geopolitice ale UE. Pe baza a două comunicări strategice, și anume
„Conturarea viitorului digital al Europei” și „Deceniul digital al Europei”, Comisia a
stabilit acțiunile specifice pe care le va întreprinde pentru a contribui la crearea de
servicii și piețe digitale sigure și securizate. În plus, dezvoltarea informaticii cuantice,
o strategie privind tehnologia blockchain și o politică comercială bazată pe tehnologia
blockchain, inteligența artificială (IA) centrată pe factorul uman și de încredere,
semiconductorii (Actul european privind cipurile), suveranitatea digitală, securitatea
cibernetică, conectivitatea la nivel de gigabit, 5G și 6G, spațiile și infrastructura
europeană ale datelor și stabilirea de standarde tehnologice globale sunt priorități
pentru deceniul actual. La 9 martie 2021, UE a propus o Busolă pentru dimensiunea
digitală (COM(2021)0118), cu patru obiective digitale care trebuie atinse până în 2030:
— Competențe: cel puțin 80 % din adulți ar trebui să aibă competențe digitale de

bază, ar trebui să existe 20 de milioane de specialiști TIC angajați în UE și mai
multe femei ar trebui să ocupe astfel de locuri de muncă;

— Întreprinderi: 75 % din firme ar trebui să folosească servicii de cloud computing,
volume mari de date și IA; peste 90 % dintre întreprinderile mici și mijlocii din UE
ar trebui să atingă cel puțin un nivel de bază de intensitate digitală; numărul de
start-up-uri de tip unicorn din UE ar trebui să se dubleze;

— Infrastructură: toate gospodăriile din UE ar trebui să aibă conectivitate la nivel
de gigabit, iar toate zonele populate ar trebui să fie acoperite de tehnologia 5G;
producția de semiconductori de ultimă generație și sustenabili din Europa ar trebui
să reprezinte 20 % din producția mondială; în UE ar trebui implementate 10 000 de
noduri periferice foarte sigure și neutre pentru climă, iar Europa ar trebui să aibă
primul său calculator cuantic;

— Servicii publice: toate serviciile publice esențiale ar trebui să fie disponibile online;
toți cetățenii vor avea acces la dosarele lor medicale electronice, iar 80 % din
cetățeni ar trebui să folosească o soluție de identitate electronică.

Programul Europa digitală, un nou program de finanțare al UE pentru tehnologia
digitală, cu un buget total planificat de 7,5 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027,
va oferi finanțare strategică pentru sprijinirea proiectelor în cinci domenii: supercalcul,
IA, securitate cibernetică, competențe digitale avansate și asigurarea unei utilizări
pe scară largă a tehnologiilor digitale în întreaga economie și societate, inclusiv prin
intermediul centrelor de inovare digitală. Fondul va fi completat de alte programe
ale UE, cum ar fi Orizont Europa, Mecanismul pentru interconectarea Europei pentru
infrastructura digitală, Mecanismul de redresare și reziliență și mecanismul de fonduri

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019L1024
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_ro
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/blockchain-strategy
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1566769&t=d&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1566769&t=d&l=en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/blog/how-european-chips-act-will-put-europe-back-tech-race_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_ro
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_ro


Fişe tehnice UE - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/ro

structurale. În contextul redresării economice în urma pandemiei de COVID-19, statele
membre trebuie să aloce cel puțin 20 % din fondurile lor de redresare proiectelor care
digitalizează economiile și societățile [Regulamentul (UE) 2021/694].
Astfel cum se indică în Cartea albă privind inteligența artificială, publicată în februarie
2020, se consideră că IA joacă un rol esențial și se preconizează că va aduce multiple
beneficii societale și economice într-o gamă largă de sectoare. În octombrie 2020,
Parlamentul European a adoptat trei acte legislative privind IA, care privesc etica,
răspunderea civilă și proprietatea intelectuală, solicitând Comisiei să instituie un cadru
juridic european cuprinzător și adaptat exigențelor viitorului de principii etice pentru
dezvoltarea, implementarea și utilizarea IA, a roboticii și a tehnologiilor conexe. La
21 aprilie 2021, Comisia Europeană și-a publicat propunerea de nouă Lege privind
inteligența artificială (COM(2021)0206), care consacră în legislația UE o definiție neutră
din punct de vedere tehnologic a sistemelor de IA și adoptă un set diferit de norme
adaptate la o abordare bazată pe riscuri. Proiectul de raport referitor la propunere,
pregătit în comun de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) și
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), a fost publicat la 20 aprilie
2022.
Schimbul de date reprezintă cea de-a doua axă principală pe care se bazează
noua agendă digitală europeană. Urmărind o inovare bazată pe date, UE încearcă
totodată să protejeze echilibrul dintre libera circulație a datelor și menținerea protecției
vieții private, a securității, a siguranței și a standardelor etice. Acest lucru include
examinarea modalităților de utilizare și partajare a datelor fără caracter personal pentru
a dezvolta noi tehnologii și modele de afaceri profitabile. În acest sens, în februarie
2020 a fost publicată o strategie europeană privind datele, împreună cu Cartea albă
privind IA. Un pilon al strategiei europene privind datele este Legea europeană privind
guvernanța datelor [Regulamentul (UE) 2022/868]. Regulamentul a fost publicat în
Jurnalul Oficial al UE la 3 iunie 2022, a intrat în vigoare la 23 iunie 2022 și se va
aplica din septembrie 2023. Legea europeană privind guvernanța datelor urmărește să
mărească disponibilitatea datelor, posibilitățile de reutilizare a acestora și încrederea
în schimbul de date. În plus, la 23 februarie 2022, Comisia a publicat o propunere
referitoare la normele armonizate privind accesul echitabil la date și utilizarea acestora
(Legea privind datele). La 26 ianuarie 2022, Comisia a propus o declarație privind
drepturile și principiile digitale europene, care vizează promovarea unei tranziții digitale
centrate pe factorul uman, bazată pe valorile europene. Datele sunt considerate o
resursă esențială pentru progresul societății în general și pentru creșterea economică,
competitivitate, inovare și crearea de locuri de muncă în special. Crearea unui spațiu
european al datelor este una dintre prioritățile Comisiei pentru perioada 2019-2025 și va
include nouă sectoare: sănătatea, mediul, energia, agricultura, mobilitatea, finanțele,
industria prelucrătoare, administrația publică și competențele. Ca parte a planului său
NextGenerationEU bazat pe Gaia-X, UE va introduce un cloud european, un ecosistem
digital deschis, transparent și sigur, în care datele și serviciile pot circula liber, pot fi
ordonate și partajate într-un mediu de încredere. O altă piatră de temelie a strategiei
digitale este crearea unei piețe unice digitale mai sigure și mai deschise, care să
protejeze drepturile fundamentale ale utilizatorilor și să creeze condiții de concurență
echitabile pentru întreprinderi. Așadar, la 15 decembrie 2020, Comisia a prezentat
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Parlamentului și Consiliului propunerea sa de pachet legislativ privind serviciile digitale,
în cadrul procedurii de codecizie. Pachetul cuprinde două inițiative legislative: Actul
legislativ privind serviciile digitale și Regulamentul privind piețele digitale, al căror scop
a fost actualizarea normelor care reglementează serviciile digitale în UE. Când vor intra
în vigoare, acestea vor duce la finalizarea pieței unice digitale printr-un set coerent de
noi norme aplicabile în întreaga UE. Într-adevăr, actul legislativ privind serviciile digitale
definește responsabilități clare și norme de răspundere pentru furnizorii de servicii
intermediare, în special pentru platformele online, cum ar fi rețelele de socializare
și platformele multilaterale. Platformele online foarte mari vor fi supuse unor obligații
specifice din cauza riscurilor caracteristice pe care le prezintă în ceea ce privește
diseminarea de conținut ilegal și de conținut dăunător. Actul legislativ privind serviciile
digitale stabilește normele privind ceea ce vor fi autorizate să facă în UE întreprinderile
cu statut de „controlori ai fluxului de informație”. Regulamentul se va aplica principalelor
companii care furnizează așa-numitele „servicii de platformă esențiale” care sunt cele
mai predispuse la practici neloiale. Printre acestea se numără serviciile de intermediere
online, rețelele sociale, motoarele de căutare, sistemele de operare, serviciile de
publicitate online, serviciile de cloud computing și serviciile de partajare a materialelor
video, care îndeplinesc criteriile relevante pentru a fi desemnate „controlori ai fluxului
de informație”.
Consolidarea încrederii în mediul online este esențială pentru dezvoltarea socială și
economică și de aceea reprezintă o altă prioritate. Regulamentul privind identificarea
electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă
[Regulamentul (UE) nr. 910/2014] este o etapă importantă către crearea unui mediu
de reglementare previzibil care să ajute cetățenii, firmele și autoritățile publice să aibă
interacțiuni electronice sigure și fără întreruperi. Ca parte a noii agende, pachetul
privind serviciile digitale va fi revizuit pentru a i se îmbunătăți eficacitatea, a i se extinde
aplicarea la sectorul privat și a i se promova utilizarea.
Pe lângă o reglementare coerentă la nivelul întregii piețe unice, UE pune accentul
și pe educarea cetățenilor în ceea ce privește folosirea tehnologiilor digitale. Planul
de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) este o inițiativă de politică reînnoită
a UE menită să sprijine adaptarea sustenabilă și eficace a sistemelor educaționale
și de formare ale statelor membre ale UE la era digitală. Pentru a atinge aceste
obiective, planul de acțiune stabilește două domenii prioritare: promovarea dezvoltării
unui ecosistem de educație digitală de înaltă performanță și îmbunătățirea aptitudinilor
și competențelor digitale pentru transformarea digitală.
Într-o comunicare (COM(2020)0784) din decembrie 2020, Comisia și-a definit planul
de acțiune pentru sprijinirea redresării și transformării sectorului european al mass-
mediei și audiovizualului, ocupându-se de probleme care persistă de mult timp, cum
ar fi fragmentarea pieței. Planul de acțiune accentuează și necesitatea ca UE și
statele membre să mărească sprijinul național pentru fondurile puse la dispoziție prin
intermediul planurilor naționale de redresare aprobate. Planul de acțiune menționează
impactul perturbator al platformelor online globale asupra sectorului mass-mediei
și necesitatea de a combate hegemonia acestor platforme pe piețele de date și
publicitate.
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Planul de acțiune pentru democrația europeană merge mână în mână cu planul de
acțiune privind sectorul mass-mediei și audiovizualului, care urmărește să ajute acest
sector să se redreseze și să profite la maximum de transformarea digitală. Primul
dintre aceste planuri se ocupă și de deteriorarea libertății mass-mediei, deoarece
amenințările fizice și online la adresa jurnaliștilor sunt în creștere în mai multe state
membre. Indicele economiei și societății digitale (DESI) este un set de indicatori care
urmăresc progresele digitale înregistrate de țările UE în realizarea pieței digitale unice
europene. În fiecare an, profilurile de țară DESI ajută statele membre să identifice
domeniile care necesită acțiuni prioritare. Noii indicatori au fost ajustați pentru a include
Mecanismul de redresare și reziliență și Busola pentru dimensiunea digitală.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul susține rezoluții robuste și avansate în domeniul politicilor digitale, fiind
foarte activ în adoptarea de acte legislative în acest sector. Parlamentul a contribuit și
la concentrarea continuă a atenției asupra temelor din domeniul digital prin rapoarte
din proprie inițiativă, întrebări cu solicitare de răspuns scris și oral adresate Comisiei,
studii, ateliere, avize și rezoluții, precum și prin solicitarea unei coordonări mai intense
a eforturilor naționale pentru dezvoltarea de servicii paneuropene și a sprijinului UE
pentru cercetare și dezvoltare în domeniul digital.
Parlamentul consolidează sistematic aceste garanții prin intermediul legislației. El
este lider în ceea ce privește eliminarea obstacolelor de pe piața unică digitală și
modernizarea politicilor UE pentru produsele și serviciile digitale și de date din prezent,
pentru a maximiza digitalizarea sectorului european al serviciilor, ceea ce duce la noi
posibilități de locuri de muncă. Această abordare are ca scop intensificarea comerțului
transfrontalier, armonizarea normelor în materie de contracte digitale, garantarea unor
servicii de livrare transfrontalieră a coletelor la prețuri accesibile, sprijinirea fluxului liber
al datelor fără caracter personal și punerea în aplicare a unor proceduri mai simple de
declarare a TVA-ului. Parlamentul se concentrează în special pe asigurarea protecției
vieții private în mediul digital pentru cetățenii UE și pe menținerea și adaptarea unui
nivel ridicat de protecție a consumatorilor.
În rezoluția sa din 12 martie 2019, Parlamentul a invitat Comisia „să evalueze
necesitatea de a se extinde domeniul de aplicare a Directivei [privind securitatea
rețelelor și a sistemelor informatice] NIS și la alte sectoare și servicii de importanță
critică care nu sunt acoperite printr-o legislație specifică” și să răspundă pericolelor
tot mai mari pe care le implică digitalizarea. Aceste eforturi ar trebui completate de
o politică comună consolidată în materie de securitate cibernetică, care să includă
o platformă europeană comună și un rol mai mare pentru ENISA. Directiva NIS2
va înlocui directiva anterioară (UE 2016/1148), obligând efectiv mai multe entități și
sectoare să ia măsuri pentru a crește nivelul de securitate cibernetică în Europa. În
Parlament, dosarul a fost atribuit Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care
a adoptat un raport la 28 octombrie 2021. Colegiuitorii au ajuns la un acord politic
în privința propunerii la 13 mai 2022. În continuare, acordul trebuie să fie adoptat de
Parlament și de Consiliu.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1607079662423&uri=COM%3A2020%3A790%3AFIN
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/media-and-audiovisual-action-plan
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/media-and-audiovisual-action-plan
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eueconomyexplained/recovery-and-resilience-facility_en
https://eufordigital.eu/ro/library/2030-digital-compass-the-european-way-for-the-digital-decade/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A52019IP0156
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
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În ceea ce privește Actul legislativ privind serviciile digitale și Regulamentul privind
piețele digitale, votul final în plen pentru ambele acte a avut loc la 5 iulie 2022.
Regulamentul privind piețele digitale a fost adoptat la 18 iulie 2022, în urma aprobării
de către Consiliu a poziției Parlamentului. După semnarea de către președinta
Parlamentului și de către președintele Consiliului, va fi publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene și va începe să se aplice după șase luni. Se preconizează că poziția
Parlamentului referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale va fi aprobată de
către Consiliu în septembrie 2022. Activitatea Parlamentului privind transformarea
digitală a fost sprijinită în permanență de Departamentul său tematic pentru politici
economice, științifice și privind calitatea vieții printr-o serie de studii și un atelier[1]

axat pe dificultățile și oportunitățile existente. Un studiu[2] relevant pentru propunerile
referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale și Regulamentul privind piețele
digitale a analizat în mod specific efectele publicității direcționate asupra consumatorilor
și a pieței publicității. Alte informații de specialitate și referitoare la piață au fost obținute
prin intermediul unui atelier[3] care a analizat implicațiile și deficiențele propunerilor în
forma lor actuală, precum și prin intermediul unei audieri cu avertizoarea de integritate
Frances Haugen, fostă angajată la Facebook (care a elucidat unele dintre practicile
abuzive ale marilor companii din domeniul tehnologiei informației). În februarie 2022,
Departamentul tematic pentru politici economice, științifice și privind calitatea vieții al
Parlamentului a publicat, de asemenea, un studiu[4] privind impactul influențatorilor
asupra publicității și a protecției consumatorilor pe piața unică, care a analizat în ce
măsură influențatorii sunt responsabili de difuzarea de informații înșelătoare și de
promovarea unor produse nesigure. Un alt viitor studiu va detalia modul în care noile
tehnologii pot fi folosite pentru a mări siguranța produselor și a crește astfel protecția
consumatorilor. Se preconizează că informațiile oferite de aceste studii vor influența
viitoarea legislație în acest domeniu în a doua jumătate a legislaturii.
În ceea ce privește în special IA, comisiile IMCO și LIBE au organizat o audiere publică
comună în martie 2022. Obiectivul audierii a fost discutarea principalelor aspecte legate
de propunerea Comisiei de lege privind IA (COM(2021)0206).

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022
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publicată pentru Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, Departamentul tematic pentru politici economice,
științifice și privind calitatea vieții, Parlamentul European, Luxemburg, 2020.
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