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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Internetul și noile tehnologii schimbă radical societatea și economia noastră. Investițiile 
crescute în infrastructura digitală modernă, cum ar fi calculul de înaltă performanță, produsele 
și serviciile de inteligență artificială și capacitățile eficiente în materie de securitate 
cibernetică, alături de investiții în competențe digitale avansate legate de aceste noi tehnologii 
pentru lucrători și studenți, sunt esențiale pentru a asigura faptul că cetățenii, industria, 
întreprinderile și administrațiile publice pot profita pe deplin de aceste evoluții și de piața 
unică digitală.

Pentru a stimula inovarea, pentru a rezolva problema fragmentării pieței în condiții echitabile 
și echilibrate și pentru a obține încrederea consumatorilor, astfel de investiții semnificative în 
infrastructură și în competențe digitale trebuie să fie realizate de către Uniunea Europeană, de 
către statele membre și de către sectorul privat. Acest lucru este în deplină concordanță cu 
apelul Parlamentului European din raportul său referitor la pregătirea unui act legislativ 
privind piața unică digitală1, în care solicita o strategie de investiții pe termen lung în 
infrastructura și competențele digitale, precum și sprijin pentru digitalizarea industriei și a 
administrației publice europene.

Noul program Europa digitală poate fi un instrument puternic de sprijinire a acestei 
transformări digitale. În plus, acesta completează alte programe ale Uniunii Europene, sprijină 
alte politici ale Uniunii și, prin urmare, creează efecte de sinergie, în special cu:

 programul Orizont Europa, care susține cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii; 
 Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), care sprijină, printre altele, 

implementarea de soluții digitale, inclusiv securitatea cibernetică;
 Mecanismul pentru interconectarea Europei, care asigură infrastructură pentru rețelele 

în bandă largă;
 și programul pentru piața unică, care sprijină, printre altele, siguranța produselor în 

raport cu economia digitală, securitatea cibernetică și inteligența artificială.

Raportoarea salută propunerea privind noul program Europa digitală și propune menținerea 
unui buget total pentru program de 8,192 miliarde EUR în prețuri constante (adică 9,194 
miliarde EUR în prețuri curente), astfel cum a fost propus de Comisie, în conformitate cu 
acordul Parlamentului European bazat pe rezoluția sa din 14 martie 20182. Cu toate acestea, 
raportoarea solicită statelor membre și sectorului privat să-și aducă contribuția financiară 
necesară pentru îndeplinirea obiectivelor programului.

În plus, raportoarea salută integrarea centrelor de inovare digitală noi sau existente în vederea 
realizării programului. Centrele de inovare digitală vor sprijini transformarea digitală a 
industriei europene, în special a IMM-urilor, precum și a administrațiilor publice și vor 
disemina capacitățile digitale la nivel local. Prin urmare, raportoarea propune creșterea 
responsabilităților centrelor de inovare digitală, clarificând faptul că acestea ar trebui să poată 
primi alte contribuții publice sau private și să beneficieze de veniturile pe care le generează. 
În plus, centrele de inovare digitală ar trebui să aibă libertatea de a-și stabili organizarea 
internă, componența, programul de lucru și metodele de lucru.

                                               
1 Raportul din proprie inițiativă referitor la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 
(2015/2147(INI)).
2 Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: pregătirea poziției
Parlamentului privind CFM post-2020.
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Raportoarea urmărește să apere valorile importante ale programului, în special necesitatea 
contribuției la egalitatea socială, inclusiv în cazul persoanelor cu dizabilități, și, având în 
vedere subreprezentarea disproporționată în TIC, principiul egalității de gen și drepturile 
femeilor. Raportoarea subliniază, de asemenea, că dezvoltarea roboticii și a inteligenței 
artificiale impune o concentrare asupra completării capacităților umane și nu asupra înlocuirii 
lor, astfel cum se prevede în raportul Parlamentului European privind normele de drept civil 
în domeniul roboticii, precum și asupra faptului că oamenii trebuie să aibă întotdeauna 
controlul asupra echipamentelor inteligente.

Pentru a evita apariția unor lacune semnificative de investiții în alte noi tehnologii care fac
obiectul programului Orizont Europa, dar nu și al programului Europa digitală, ar trebui să se 
clarifice faptul că aceste alte noi tehnologii pot atrage finanțare în cadrul acestui program, cu 
condiția să facă parte dintr-o soluție globală și legată de tehnologiile vizate la articolele 4-8.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu Regulamentul 
financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și
al Consiliului48, cu Regulamentul 
(Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului49, 
cu Regulamentul (Euratom, CE) 
nr. 2185/96 al Consiliului50 și cu 
Regulamentul (UE) 2017/193951, interesele 
financiare ale Uniunii trebuie să fie 
protejate prin măsuri proporționate, 
inclusiv prin prevenirea, detectarea, 
corectarea și investigarea neregulilor, 
inclusiv a fraudelor, prin recuperarea 
fondurilor pierdute, plătite în mod 
necuvenit sau utilizate în mod incorect și, 
dacă este cazul, prin impunerea de 
sancțiuni administrative. Mai precis, în 
conformitate cu prevederile și procedurile 
din Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului și din Regulamentul 
(Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) 

(3) În conformitate cu Regulamentul 
financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului48, cu Regulamentul 
(Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului49, 
cu Regulamentul (Euratom, CE) 
nr. 2185/96 al Consiliului50 și cu 
Regulamentul (UE) 2017/193951, interesele 
financiare ale Uniunii trebuie să fie 
protejate prin măsuri proporționate, 
inclusiv prin prevenirea, detectarea, 
corectarea și investigarea neregulilor, 
inclusiv a fraudelor, prin recuperarea 
fondurilor pierdute, plătite în mod 
necuvenit sau utilizate în mod incorect și, 
dacă este cazul, prin impunerea de 
sancțiuni administrative. Mai precis, în 
conformitate cu prevederile și procedurile 
din Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului și din Regulamentul 
(Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
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poate efectua investigații administrative, 
inclusiv verificări și inspecții la fața 
locului, pentru a stabili dacă s-a săvârșit o 
fraudă, un act de corupție sau orice altă 
activitate ilegală care afectează interesele 
financiare ale Uniunii. În conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul 
European (EPPO) poate ancheta și trimite 
în judecată persoanele suspectate de fraudă 
și de alte infracțiuni care afectează 
interesele financiare ale Uniunii, în 
conformitate cu prevederile Directivei 
(UE) 2017/1371 a Parlamentului European 
și a Consiliului52. În conformitate cu 
Regulamentul financiar, orice persoană sau 
entitate care primește fonduri din partea 
Uniunii trebuie să coopereze pe deplin 
pentru protejarea intereselor financiare ale 
Uniunii și acordă accesul și drepturile 
necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții 
de Conturi a Uniunii Europene (CCE), 
asigurându-se totodată că eventualii terți 
implicați în execuția fondurilor Uniunii 
acordă drepturi echivalente.

poate efectua investigații administrative, 
inclusiv verificări și inspecții la fața 
locului, pentru a stabili dacă s-a săvârșit o 
fraudă, un act de corupție sau orice altă 
activitate ilegală care afectează interesele 
financiare ale Uniunii. În conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul 
European (EPPO) poate ancheta și trimite 
în judecată persoanele suspectate de fraudă 
și de alte infracțiuni care afectează 
interesele financiare ale Uniunii, în 
conformitate cu prevederile Directivei 
(UE) 2017/1371 a Parlamentului European 
și a Consiliului52. În conformitate cu 
Regulamentul financiar, orice persoană sau 
entitate care primește, administrează sau 
distribuie fonduri din partea Uniunii 
trebuie să coopereze pe deplin pentru 
protejarea intereselor financiare ale Uniunii 
și acordă accesul și drepturile necesare 
Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de 
Conturi a Uniunii Europene (CCE), 
asigurându-se totodată că eventualii terți 
implicați în execuția fondurilor Uniunii
acordă drepturi echivalente.

__________________ __________________

48 JO L 248, 18.9.2013, p. 1–22. 
Regulamentul este disponibil la adresa: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
13R0883&rid=1

48 JO L 248, 18.9.2013, p. 1–22. 
Regulamentul este disponibil la adresa: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
13R0883&rid=1

49 JO L 312, 23.12.1995, p. 1–4. 
Regulamentul este disponibil la adresa: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
95R2988&rid=1

49 JO L 312, 23.12.1995, p. 1–4. 
Regulamentul este disponibil la adresa: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
95R2988&rid=1

50 JO L 292, 15.11.1996, p. 2–5. 
Regulamentul este disponibil la adresa: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
96R2185&rid=1

50 JO L 292, 15.11.1996, p. 2–5. 
Regulamentul este disponibil la adresa: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
96R2185&rid=1

51 JO L 283, 31.10.2017, p. 1–71. 
Regulamentul este disponibil la adresa: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
17R1939&rid=1

51 JO L 283, 31.10.2017, p. 1–71. 
Regulamentul este disponibil la adresa: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
17R1939&rid=1
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52 Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de 
drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

52 Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de 
drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Programul ar trebui să asigure cel 
mai înalt grad de transparență, 
răspundere și control democratic al 
instrumentelor și mecanismelor 
financiare inovatoare care implică 
bugetul Uniunii, în special referitor la 
contribuția acestora, în ceea ce privește 
atât așteptările inițiale, cât și rezultatele 
finale obținute în vederea realizării 
obiectivelor Uniunii. 

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Summitul pe teme digitale de la 
Tallinn55 din septembrie 2017 și 
Concluziile Consiliului European56 din 19 
octombrie 2017 au subliniat faptul că este 
necesar ca Europa să investească în 
digitalizarea economiilor noastre și în 
rezolvarea problemei deficitului în materie 
de competențe pentru a ne menține și a ne 
spori competitivitatea la nivelul Europei, 

(6) Summitul pe teme digitale de la 
Tallinn55 din septembrie 2017 și 
Concluziile Consiliului European56 din 19 
octombrie 2017 au subliniat faptul că este 
necesar ca Europa să investească în 
digitalizarea economiilor noastre și în 
rezolvarea problemei deficitului în materie 
de competențe pentru a ne menține și a ne 
spori competitivitatea la nivelul Europei, 
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calitatea vieții și structura socială. 
Consiliul European a concluzionat că 
transformarea digitală oferă oportunități 
imense pentru inovare, creștere economică 
și locuri de muncă și că va contribui la 
îmbunătățirea competitivității la nivel 
mondial și va spori diversitatea creativă și 
culturală. Pentru a valorifica aceste 
oportunități este necesară abordarea 
colectivă a unora dintre provocările pe care 
le prezintă transformarea digitală, precum 
și revizuirea politicilor afectate de 
transformarea digitală.

calitatea vieții și structura socială. 
Consiliul European a concluzionat că 
transformarea digitală oferă oportunități 
imense pentru inovare, creștere economică 
și locuri de muncă și că va contribui la 
îmbunătățirea competitivității la nivel 
mondial și va spori diversitatea creativă și 
culturală. Pentru a valorifica aceste 
oportunități este necesară abordarea 
colectivă a unora dintre provocările pe care 
le prezintă transformarea digitală, precum 
și revizuirea politicilor afectate de 
transformarea digitală și asigurarea unor 
fonduri semnificative din partea sectorul 
privat și a unor contribuții substanțiale 
din partea statelor membre.

__________________ __________________

55

https://www.eu2017.ee/news/insights/concl
usions-after-tallinn-digital-summit

55

https://www.eu2017.ee/news/insights/concl
usions-after-tallinn-digital-summit

56

https://www.consilium.europa.eu/media/21
620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56

https://www.consilium.europa.eu/media/21
620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Programul ar trebui să sprijine o 
tranziție digitală echitabilă și să susțină 
valorile comune ale Uniunii Europene, 
inclusiv dreptul la educație și protecția 
drepturilor lucrătorilor, ar trebui să 
garanteze concurența loială, să 
promoveze egalitatea, să asigure faptul că 
digitalizarea contribuie la creșterea 
standardelor sociale și de muncă și să 
promoveze prosperitatea pentru toți 
cetățenii europeni, democrația și 
securitatea.
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Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Centrele de inovare digitală ar 
trebui să poată primi contribuții din 
partea statelor membre, a țărilor terțe 
participante sau a autorităților publice ale 
acestora, contribuții din partea unor 
organisme sau instituții internaționale, 
contribuții din partea sectorului privat, în 
special din partea membrilor, acționarilor 
sau partenerilor centrelor de inovare 
digitală, venituri generate de activele și 
activitățile proprii ale centrelor de inovare 
digitală, moșteniri, donații și contribuții 
de la persoane fizice sau finanțări sub 
formă de granturi, inclusiv din partea 
programului și a altor programe ale 
Uniunii. 

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Programul oferă o bună 
oportunitate pentru ca alte state membre 
să semneze această declarație. 

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În cazul obiectivului specific 
privind calculul de înaltă performanță, se 
consideră că mecanismul cel mai potrivit 
de realizare este o întreprindere comună, 
care să coordoneze în special strategiile 
naționale și ale Uniunii și investițiile în 
infrastructura informatică de înaltă 
performanță și cercetare și dezvoltare, să 
pună în comun resurse din fonduri publice 
și private și să protejeze interesele 
economice și strategice ale Uniunii63. În 
plus, centrele de competență specializate în 
calcul de înaltă performanță din statele 
membre vor oferi servicii în acest domeniu 
întreprinderilor, mediului academic și 
administrațiilor publice.

(18) În cazul obiectivului specific 
privind calculul de înaltă performanță, se 
consideră că mecanismul cel mai potrivit 
de realizare este întreprinderea comună 
HPC (întreprinderea comună EuroHPC), 
care să coordoneze în special strategiile 
naționale și ale Uniunii și investițiile în 
infrastructura informatică de înaltă 
performanță și cercetare și dezvoltare, să 
pună în comun resurse din fonduri publice 
și private și să protejeze interesele 
economice și strategice ale Uniunii63 . 
Întreprinderea comună EuroHPC le va 
permite statelor membre să coordoneze 
împreună cu Uniunea strategiile și 
investițiile lor în domeniul 
supercalculului. În plus, centrele de 
competență specializate în calcul de înaltă 
performanță din statele membre vor oferi 
servicii în acest domeniu întreprinderilor, 
mediului academic și administrațiilor 
publice. Prin urmare, programul ar trebui 
să finanțeze întreprinderea comună 
EuroHPC doar în scopul de a investi în 
calcul de înaltă performanță în cadrul 
programului.

__________________ __________________

63 Evaluarea impactului care însoțește 
documentul „Propunere de regulament al 
Consiliului privind instituirea întreprinderii 
comune pentru calculul de înaltă 
performanță” (https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/proposal-council-
regulation-establishing-eurohpc-joint-
undertaking-impact-assessment)

63 Evaluarea impactului care însoțește 
documentul „Propunere de regulament al 
Consiliului privind instituirea întreprinderii 
comune pentru calculul de înaltă 
performanță” (https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/proposal-council-
regulation-establishing-eurohpc-joint-
undertaking-impact-assessment).

Or. en

Amendamentul 8
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Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Produsele și serviciile bazate pe 
inteligența artificială ar trebui să fie ușor 
de utilizat, să respecte obligațiile legale în 
mod implicit și să le ofere consumatorilor 
mai multe posibilități de alegere și mai 
multe informații, în special cu privire la 
calitatea produselor și a serviciilor.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) În raportul său referitor la 
normele de drept civil privind robotica1a, 
Parlamentul European subliniază că 
roboticii și a inteligenței artificiale 
impune o concentrare asupra completării 
capacităților umane și nu asupra 
înlocuirii lor. Dezvoltarea roboticii și a 
inteligenței artificiale ar trebui, de 
asemenea, să garanteze că oamenii au 
permanent controlul asupra automatelor 
inteligente.

__________________

1a Normele de drept civil privind robotica, 
Rezoluția Parlamentului European din 16 
februarie 2017 conținând recomandări 
adresate Comisiei referitoare la normele 
de drept civil privind robotica 
(2015/2103(INL)).

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În Rezoluția din 1 iunie 2017 
referitoare la digitalizarea industriei 
europene64, Parlamentul European a 
evidențiat importanța unei abordări 
europene comune în materie de securitate 
cibernetică, recunoscând necesitatea de a 
sensibiliza publicul pe această temă și a 
considerat că reziliența cibernetică este o 
responsabilitate esențială pentru liderii 
mediului de afaceri și pentru factorii de 
decizie industriali și de securitate de la 
nivel național și european.

(21) În Rezoluția din 1 iunie 2017 
referitoare la digitalizarea industriei 
europene64, Parlamentul European a 
evidențiat, în contextul posibilelor 
vulnerabilități în ceea ce privește atacurile 
informatice, sabotajul, manipularea 
datelor sau spionajul industrial,
importanța unei abordări europene comune 
în materie de securitate cibernetică, 
recunoscând necesitatea de a sensibiliza 
publicul cu privire la îmbunătățirea 
securității cibernetice și a considerat că 
reziliența cibernetică este o responsabilitate 
esențială pentru liderii mediului de afaceri 
și pentru factorii de decizie politică din 
domeniul securității industriale de la nivel 
național și european și că este necesar ca 
cerințele de securitate cibernetică să fie 
obligatorii în cadrul achizițiilor publice de 
echipamente informatice și produse legate 
de internetul obiectelor.

__________________ __________________

64 Documentul A8-0183/2017, disponibil 
la: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2017-0240+0+DOC+XML+V0//RO

64 Documentul A8-0183/2017, disponibil 
la: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2017-0240+0+DOC+XML+V0//RO

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Securitatea infrastructurii de date 
și a infrastructurii informatice și 
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încrederea în mediul digital sunt esențiale 
pentru a debloca întregul potențial de 
creștere și inovare al digitalizării 
industriei și administrațiilor publice în 
beneficiul cetățenilor, lucrătorilor, 
consumatorilor și întreprinderilor, 
inclusiv al IMM-urilor și al 
întreprinderilor nou-înființate.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) În principiu, soluțiile de securitate 
cibernetică ar trebui să conțină, ca 
parametri fundamentali de proiectare, 
standarde de siguranță și de 
cibersecuritate, în conformitate cu 
tehnologia de ultimă generație disponibilă 
și cu principiile „securității prin 
proiectare” și „securității implicite”.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În rezoluția sa din 1 iunie 2017 
referitoare la digitalizarea industriei 
europene67, Parlamentul European a 
afirmat că educația, formarea și învățarea 
pe tot parcursul vieții reprezintă piatra de 
temelie a coeziunii sociale într-o societate 
digitală.

(27) În rezoluția sa din 1 iunie 2017 
referitoare la digitalizarea industriei 
europene67, Parlamentul European a 
afirmat că educația, formarea și învățarea 
pe tot parcursul vieții reprezintă piatra de 
temelie a coeziunii sociale într-o societate 
digitală. Acestea sunt extrem de 
importante pentru combaterea excluziunii 
digitale și pentru promovarea incluziunii 
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și a competitivității regiunilor europene.

__________________ __________________

67 Documentul A8-0183/2017, disponibil 
la: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2017-0240+0+DOC+XML+V0//RO

67 Documentul A8-0183/2017, disponibil 
la: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2017-0240+0+DOC+XML+V0//RO

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) În raportul său „Femeile în era 
digitală”1a, Comisia constată că în 
Europa sunt de patru ori mai mulți 
bărbați decât femei cu studii legate de 
TIC/ În plus, în comparație cu 2011, 
numărul femeile care se înscriu într-o 
formă de învățământ superior legat de 
TIC a scăzut. Ponderea bărbaților care 
lucrează în sectorul digital este de 3,1 ori 
mai mare decât proporția femeilor, iar 
pierderea anuală de productivitate pentru 
economia europeană datorată femeilor 
care își părăsesc locurile de muncă din 
sectorul digital pentru a deveni inactive 
este estimată la aproximativ 16,2 miliarde 
EUR. Mai mult, planul de acțiune privind 
educația digitală1b recomandă susținerea 
măsurilor de reducere a decalajelor de 
gen în sectorul tehnologic și în cel 
antreprenorial, prin promovarea 
competențelor digitale și antreprenoriale 
în rândul fetelor și prin mobilizarea 
părților interesate pentru ca fetele să 
dispună de competențe digitale și de 
modele de inspirație. Prin urmare, 
obiectivul programului în ceea ce privește 
competențele digitale avansate ar trebui 
să acorde o atenție deosebită femeilor și 
fetelor.
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__________________

1a Referința studiului: SMART 2016/0025.

1b Comunicarea Comisiei privind Planul 
de acțiune pentru educația digitală 
(SWD(2018)0012).

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Modernizarea administrațiilor și a 
serviciilor publice prin mijloace digitale 
este esențială pentru reducerea sarcinii 
administrative asupra întreprinderilor și a 
cetățenilor în general, astfel încât 
interacțiunile acestora cu autoritățile 
publice să fie mai rapide, mai ușor de 
stabilit și mai puțin costisitoare, iar 
eficiența și calitatea serviciilor oferite 
cetățenilor și întreprinderilor să fie sporită. 
Întrucât o serie de servicii de interes public 
au deja o dimensiune europeană, acordarea 
de sprijin pentru adoptarea și 
implementarea lor la nivelul Uniunii ar 
trebui să asigure faptul că cetățenii și 
întreprinderile vor beneficia de acces la 
servicii digitale de înaltă calitate în 
întreaga Europă.

(29) Modernizarea administrațiilor și a 
serviciilor publice prin mijloace digitale 
este esențială pentru reducerea sarcinii 
administrative asupra sectorului, a 
întreprinderilor, a cercetării și a cetățenilor 
în general, astfel încât interacțiunile 
acestora cu autoritățile publice, inclusiv cu 
cele judiciare, să fie mai rapide, mai ușor 
de stabilit și mai puțin costisitoare, iar 
eficiența și calitatea serviciilor oferite 
cetățenilor și întreprinderilor să fie sporită. 
Întrucât o serie de servicii de interes public 
au deja o dimensiune europeană, acordarea 
de sprijin pentru adoptarea și 
implementarea lor la nivelul Uniunii ar 
trebui să asigure faptul că cetățenii și 
întreprinderile vor beneficia de acces la 
servicii digitale de înaltă calitate în 
întreaga Europă.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Digitalizarea accelerată din statele 
membre trebuie să reducă decalajul din ce 
în ce mai mare dintre săraci și bogați. 
Prin urmare, programul ar trebui să 
contribuie la creșterea egalității sociale 
într-o lume digitalizată în ritm accelerat, 
oferind acces la tehnologii digitale 
moderne tuturor cetățenilor, inclusiv 
persoanelor cu dizabilități.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Analiza anuală a creșterii publicată 
de Comisie în 201769 arată că nivelul de 
calitate a administrațiilor publice europene 
are un impact direct asupra mediului 
economic și, prin urmare, este esențial 
pentru a stimula productivitatea, 
competitivitatea, cooperarea economică, 
creșterea și crearea de locuri de muncă. 
Mai precis, este necesar să existe o 
administrație publică eficientă și 
transparentă și sisteme de justiție eficace 
pentru a sprijini creșterea economică și a le 
oferi întreprinderilor și cetățenilor servicii 
de înaltă calitate.

(33) Analiza anuală a creșterii publicată 
de Comisie în 201769 arată că nivelul de 
calitate a administrațiilor publice europene 
are un impact direct asupra mediului 
economic și, prin urmare, este esențial 
pentru a stimula productivitatea, 
competitivitatea, cooperarea economică, 
creșterea sustenabilă, crearea de locuri de 
muncă și munca de calitate. Mai precis, 
este necesar să existe o administrație 
publică eficientă și transparentă și sisteme 
de justiție eficace pentru a sprijini creșterea 
economică și a le oferi întreprinderilor și 
cetățenilor servicii de înaltă calitate.

__________________ __________________

69 COM(2016) 725 final. 69 COM(2016)0725.

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Prin faptul că prevede un set unic 
de norme care se aplică direct în ordinea 
juridică a statelor membre, Regulamentul 
general privind protecția datelor (RGPD), 
aplicabil începând din luna mai 2018, 
garantează libera circulație a datelor cu 
caracter personal între statele membre ale 
UE și consolidează încrederea și 
securitatea persoanelor, două elemente 
indispensabile pentru o piață unică digitală 
adevărată. Atunci când implică prelucrarea 
de date cu caracter personal, acțiunile 
întreprinse în cadrul prezentului program ar 
trebui, prin urmare, să sprijine punerea în 
aplicare a Regulamentului general privind 
protecția datelor, de exemplu în domeniul 
inteligenței artificiale și al tehnologiei 
lanțului de blocuri.

(40) Prin faptul că prevede un set unic 
de norme care se aplică direct în ordinea 
juridică a statelor membre, Regulamentul 
general privind protecția datelor (RGPD), 
aplicabil începând din luna mai 2018, 
garantează libera circulație a datelor cu 
caracter personal între statele membre ale 
UE și consolidează încrederea și 
securitatea persoanelor, două elemente 
indispensabile pentru o piață unică digitală 
adevărată. Atunci când implică prelucrarea 
de date cu caracter personal, acțiunile 
întreprinse în cadrul prezentului program ar 
trebui, prin urmare, să sprijine punerea în 
aplicare a Regulamentului general privind 
protecția datelor în cazul tuturor noilor 
tehnologii. În plus, produsele și serviciile 
ar trebui să fie dezvoltate și utilizate 
respectându-se pe deplin alte norme ale 
UE privind protecția datelor, ținându-se 
seama de principiile echității, 
transparenței, limitării scopului, 
minimizării datelor, răspunderii și 
protecției vieții private de la stadiul 
conceperii și implicit.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Organismele care pun în aplicare 
programul ar trebui să respecte principiul 
egalității de gen, prevăzut la articolele 2 și 
3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană și la articolul 8 din TFUE, 
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precum și la articolul 23 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) Pentru a fi în măsură să își 
exercite funcția de control politic și 
pentru a asigura transparența și 
responsabilitatea, conform tratatelor, 
Comisia ar trebui să informeze periodic, 
în mod corespunzător, Parlamentul 
European cu privire la toate aspectele 
relevante legate de punerea în aplicare a 
programului, inclusiv programele de 
lucru, executarea și la eventuala 
necesitate de ajustare a defalcării 
bugetare și evoluția indicatorilor de 
performanță în raport cu obiectivele 
urmărite și rezultatele așteptate.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) implementarea tehnologiei gata de 
utilizare/operaționale rezultate în urma 
cercetării și inovării pentru a construi o 
Uniune integrată de calcul de înaltă 
performanță, care să acopere toate 
segmentele lanțului valoric științific și 
industrial, inclusiv echipamente 
informatice (hardware), programe 

(b) implementarea tehnologiei gata de 
utilizare/operaționale rezultate în urma 
cercetării și inovării, în special a 
tehnologiilor care au beneficiat sau 
beneficiază de finanțare din partea 
Uniunii, pentru a construi un ecosistem 
integrat al Uniunii de calcul de înaltă 
performanță, care să acopere toate 
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informatice (software), aplicații, servicii, 
interconexiuni și competențe digitale;

segmentele lanțului valoric științific și 
industrial, inclusiv echipamente 
informatice (hardware), programe 
informatice (software), aplicații, servicii, 
interconexiuni și competențe digitale;

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Centrele de inovare digitală dispun 
de o autonomie generală semnificativă în 
definirea organizării interne și a 
componenței lor, precum și a programului 
de lucru și a metodelor de lucru exacte. În 
special, centrele de inovare digitală își 
propun să fie deschise către primirea de 
noi parteneri, atunci când acești membri 
aduc valoare adăugată parteneriatelor și 
funcțiilor în mod deschis și transparent.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Centrele de inovare digitală pot 
primi finanțare sub formă de granturi.

5. Centrele de inovare digitală pot 
primi contribuții din partea statelor 
membre, a țărilor terțe participante sau a 
autorităților publice ale acestora, 
contribuții din partea unor organisme sau 
instituții internaționale, contribuții din 
partea membrilor, acționarilor sau 
partenerilor centrului de inovare digitală, 
venituri generate de activele și activitățile 
proprii ale centrelor de inovare digitală, 
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moșteniri, donații și contribuții de la 
persoane fizice sau finanțări sub formă de 
granturi, inclusiv din partea programului 
și a altor programe ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Centrele de inovare digitală care 
beneficiază de finanțare sunt implicate în 
punerea în aplicare a programului pentru:

6. Centrele de inovare digitală sunt 
implicate în punerea în aplicare a 
programului pentru:

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a furniza servicii de transformare 
digitală – inclusiv facilități de testare și de 
experimentare – orientate către IMM-uri și 
întreprinderi cu capitalizare medie, inclusiv 
în sectoarele cu o asimilare lentă a 
tehnologiilor digitale și conexe;

(a) a furniza servicii de transformare 
digitală și cunoștințe de specialitate în 
domeniul tehnologic – inclusiv facilități de 
testare și de experimentare – orientate către 
IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare 
medie, inclusiv în sectoarele cu o asimilare 
lentă a tehnologiilor digitale și conexe;

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) a sprijini întreprinderile, 
organizațiile și administrațiile publice să 
devină mai competitive prin utilizarea 
noilor tehnologii vizate de program.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a transfera expertiză și know-how 
între regiuni, în special prin crearea de 
rețele între IMM-uri și întreprinderi cu 
capitalizare medie stabilite într-o regiune și 
centrele de inovare digitală stabilite din 
alte regiuni care sunt cele mai potrivite 
pentru a furniza serviciile relevante;

(b) a transfera expertiză și know-how 
între regiuni, în special prin crearea de 
rețele între IMM-uri și întreprinderi cu 
capitalizare medie stabilite într-o regiune și 
centrele de inovare digitală stabilite din 
alte regiuni care sunt cele mai potrivite 
pentru a furniza serviciile relevante și a 
oferi consultare;

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Comisia Europeană, în strânsă 
cooperare cu statele membre, organizează 
o monitorizare și evaluare continuă a 
producției, rezultatelor și impactului 
centrelor de inovare digitală care primesc 
fonduri UE.

Or. en
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Acțiunile care urmăresc obiective 
legate de alte noi tehnologii vizate de 
programul Orizont Europa, și anume 
robotica, volumele mari de date și 
tehnologiile digitale esențiale, sunt 
eligibile pentru finanțare, cu condiția ca 
aceste obiective să aibă legătură cu 
obiectivele specifice prevăzute la articolele 
4-8 și să constituie o soluție globală și 
legată de acestea într-un proiect specific.

Or. en

Justificare

Pentru a evita apariția unor lacune semnificative în materie de investiții în alte tehnologii, 
pentru a nu exclude soluțiile cuprinzătoare din program sau a nu complica caracterul distinct 
al acestuia, alte noi tehnologii ar trebui să facă, de asemenea parte din program, cu condiția 
să constituie o soluție globală și legată de noile tehnologii în conformitate cu articolele 4-8.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) entitățile juridice stabilite: (a) entitățile juridice stabilite și, dacă 
este cazul, care trebuie să plătească 
impozitul pe profit:

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera ha (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) după caz, prezența unui plan 
pentru crearea de locuri de muncă 
sustenabile și de înaltă calitate în Uniune 
sau într-o țară participantă. 

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Atunci când unei acțiuni i-au fost 
deja acordate contribuții sau le-a primit 
de la un alt program al Uniunii ori a 
beneficiat de sprijin dintr-un fond UE, 
contribuția sau sprijinul în cauză se 
menționează în cererea de contribuție din 
cadrul programului.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea interimară a programului 
se realizează imediat ce sunt disponibile 
suficiente informații cu privire la punerea 
în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de 
patru ani de la începerea punerii în aplicare 
a programului.

2. Evaluarea interimară a programului 
se realizează imediat ce sunt disponibile 
suficiente informații cu privire la punerea 
în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de 
trei ani de la începerea punerii în aplicare a 
programului. Evaluarea intermediară 
prezintă constatările necesare pentru a 
lua o decizie cu privire la continuarea 
programului după 2027 și la obiectivele 
sale.



PA\1161882RO.docx 23/25 PE627.030v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La finalul punerii în aplicare a 
programului, dar nu mai târziu de patru ani 
de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 
[1], Comisia efectuează o evaluare finală a 
programului.

3. La finalul punerii în aplicare a 
programului, dar nu mai târziu de doi ani 
de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 
[1], Comisia efectuează o evaluare finală a 
programului.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Ca parte a sistemului de control, 
strategia de audit se poate baza pe auditul 
financiar al unui eșantion reprezentativ de 
cheltuieli. Acest eșantion reprezentativ este 
completat de o selecție realizată pe baza 
unei evaluări a riscurilor legate de 
cheltuieli.

4. Ca parte a sistemului de control, 
strategia de audit se bazează pe auditul 
financiar cel puțin al unui eșantion 
reprezentativ de cheltuieli. Acest eșantion 
reprezentativ este completat de o selecție 
realizată pe baza unei evaluări a riscurilor 
legate de cheltuieli.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Anexa I – partea 1 – paragraful 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. implementarea unei tehnologii gata 
de utilizare/exploatare: supercalculul, 
considerat un serviciu de cercetare și 

6. implementarea unei tehnologii gata 
de utilizare/exploatare: supercalculul, 
considerat un serviciu de cercetare și 
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inovare, menit să contribuie la crearea unui 
ecosistem HPC european integrat care să 
includă toate segmentele lanțului valoric 
științific și industrial (hardware, software, 
aplicații, servicii, interconectări și 
competențe digitale avansate).

inovare, în special tehnologiile noi care au 
beneficiat sau beneficiază de finanțare 
din partea Uniunii, menite să contribuie la 
crearea unui ecosistem HPC european 
integrat care să includă toate segmentele 
lanțului valoric științific și industrial 
(hardware, software, aplicații, servicii, 
interconectări și competențe digitale 
avansate). 

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Anexa I – partea 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inițial, toate intervențiile vor fi planificate 
și puse în aplicare în centrele de inovare 
digitală, astfel cum se prevede la articolul 
15.

Inițial, toate intervențiile vor fi planificate 
și puse în aplicare în centrele de inovare 
digitală, astfel cum se prevede la articolul 
16.

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Anexa I – partea 5 – subpartea I – punctul 2 – subpunctul 2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1. asigurarea faptului că cetățenii UE 
își pot accesa, distribui, utiliza și gestiona 
în siguranță datele personale privind 
sănătatea la nivel transfrontalier, indiferent 
de locul în care se află cetățenii sau în care 
se găsesc datele; finalizarea infrastructurii 
de servicii digitale în domeniul e-sănătății 
și extinderea acesteia prin introducerea 
unor noi servicii digitale, sprijinirea 
implementării unui format european de 
schimb de date pentru dosarele medicale 
electronice;

2.1. asigurarea faptului că cetățenii UE 
își pot accesa, distribui, utiliza și gestiona 
în siguranță și într-un mod care 
garantează protejarea vieții private datele 
personale privind sănătatea la nivel 
transfrontalier, indiferent de locul în care 
se află cetățenii sau în care se găsesc 
datele; finalizarea infrastructurii de servicii 
digitale în domeniul e-sănătății și 
extinderea acesteia prin introducerea unor 
noi servicii digitale, sprijinirea 
implementării unui format european de 
schimb de date pentru dosarele medicale 
electronice;
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