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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la definirea unei agende digitale pentru Europa: de la i2010 la digital.eu 
(2009/2225(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Raport privind 
competitivitatea digitală a Europei. Principalele realizări ale strategiei i2010 în perioada 
2005-2009” (COM(2009)0390),

– având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2006 privind o societate informațională 
europeană pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă1,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 februarie 2007 privind o politică europeană în 
domeniul spectrului de frecvențe radio2,

– având în vedere Rezoluția sa din 19 iunie 2007 privind elaborarea unei politici europene 
în materie de bandă largă3;

– având în vedere Rezoluția sa din 21 iunie 2007 privind încrederea consumatorilor în 
mediul digital4,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul 
Comisiei pentru …, precum și cel al Comisiei pentru … (A7-0000/2010),

A. întrucât tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) pătrund în practic aproape toate 
aspectele vieții noastre și sunt legate în mod inextricabil de dorința noastră de a avea o 
economie prosperă și competitivă, de a ne proteja mediul și de a trăi într-o societate mai 
democratică, mai deschisă și mai incluzivă;

B. întrucât Europa va culege roadele acestei revoluții digitale doar dacă toți cetățenii sunt 
mobilizați și au șansa de a participa pe deplin la noua societate digitală, iar omul este 
plasat în centrul aceste acțiuni politice; întrucât această revoluție digitală nu mai poate fi 
concepută ca o evoluție plecând de la trecutul industrial, ci mai degrabă ca un proces de 
transformare radicală;

C. întrucât potențialul Europei depinde de abilitățile populației, ale forței de muncă și ale 
organizațiilor europene;  întrucât în absența acestor abilități tehnologiile și 
infrastructurile de informații și comunicare pot genera doar o valoare economică și 
socială limitată;

                                               
1 JO C 291 E, 30.11.2006, p. 133.
2 JO C 287 E, 29.11.2007, p. 364.
3 JO C 146 E, 12.6.2008, p. 87.
4 JO C 146 E, 12.6.2008, p. 370.
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D. întrucât cetățenii nu vor interacționa, nu își vor exprima opiniile în deplină libertate și nu 
vor încheia tranzacții dacă nu au suficientă încredere în cadrul legal al noului spațiu 
digital; întrucât garantarea drepturilor digitale este o condiție esențială pentru câștigarea 
încrederii cetățenilor;

E. întrucât în domeniul serviciilor on-line piața unică europeană nu este pe deplin 
funcțională încă; întrucât diversitatea normelor la nivel național ridică obstacole în calea 
liberei circulații a serviciilor digitale,

1. invită Comisia să propună o strategie și un plan de acțiune cuprinzătoare care să permită 
Europei să realizeze progrese pe calea spre o societate digitală deschisă și prosperă; 
propune ca acest nou cadru să fie numit „Agenda 2015.eu” și să se bazeze pe modelul 
spiralei virtuoase 2015.eu;

2. subliniază că este important să se continue eforturile depuse pentru a asigura accesul 
universal al tuturor cetățenilor și consumatorilor la internet de mare viteză, prin 
promovarea accesului fix și mobil la internet și realizarea viitoarei generații de 
infrastructuri; subliniază că în acest sens sunt necesare politici care să promoveze 
accesul în condiții juste și la prețuri competitive pentru toate comunitățile, indiferent de 
unde se află, asigurându-se astfel că niciun cetățean european nu poate fi exclus;

3. consideră că fiecare gospodărie din UE ar trebui să aibă acces la internet de bandă largă 
la un preț competitiv până în 2013; îndeamnă deci Comisia să revizuiască obligațiile de 
servicii universale și invită statele membre să dea un nou avânt strategiei europene 
pentru internetul de bandă largă și mare viteză, în special actualizându-și obiectivele 
naționale referitoare la acoperirea rețelelor de bandă largă și mare viteză;

4. subliniază că este important ca Europa să rămână un continent mobil în lume și să se 
asigure servicii 3G (sau ulterioare) pentru cel puțin 75% din abonații serviciilor mobile 
până în 2015; reamintește necesitatea de a accelera distribuirea armonizată a 
dividendului digital fără a compromite serviciile actuale de difuziune;

5. consideră că, deoarece ratele de acces la internet cresc, 50% din gospodăriile din UE ar 
trebui să fie conectate la rețele de mare viteză până în 2015; 

6. invită statele membre să transpună pachetul privind telecomunicațiile înainte de 
termenul prevăzut, în special noile dispoziții privind rețelele și spectrul de acces de 
următoarea generație, care asigură un mediu de reglementare stabil care stimulează 
investițiile și protejează concurența;

7. reamintește că unul dintre obiectivele noului cadru de reglementare privind 
comunicațiile electronice este de a reduce progresiv normele sectoriale specifice ex ante 
pe măsură ce se dezvoltă concurența pe piață, urmând ca, în final, comunicațiile 
electronice să fie reglementate doar de legislația din domeniul concurenței;

8. insistă asupra faptului că, pentru o societate digitală incluzivă, competențele digitale 
sunt cruciale și că toți cetățenii UE ar trebui să aibă posibilitatea de a dobândi abilitățile 
digitale adecvate; subliniază angajamentul esențial de a reduce la jumătate deficiențele 
înregistrate în ceea ce privește alfabetizarea și competențele digitale până în 2015;
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9. accentuează faptul că toate școlile primare și secundare trebuie să fie conectate la 
internet de mare viteză până în 2015;

10. propune lansarea unui „Plan de acțiune pentru alfabetizarea digitală” la nivelul UE și al 
statelor membre care să conțină îndeosebi: oportunități specifice de formare în domeniul 
digital pentru grupurile care riscă să fie excluse; stimulente pentru inițiativele din 
sectorul privat care vizează să ofere tuturor angajaților formări în domeniul abilităților 
digitale; o inițiativă „Fii deștept online!”, la nivel european, prin care toți studenți să se 
familiarizeze cu utilizarea în siguranță a TIC și a serviciilor online; și un sistem comun 
la nivel european de certificare în domeniul TIC;

11. subliniază că toți cetățenii UE ar trebui să fie sensibilizați cu privire la drepturile lor 
digitale de bază printr-o cartă europeană a drepturilor cetățenilor și consumatorilor în 
mediul digital, care să consolideze și să actualizeze acquis-ul comunitar, după caz;

12. are convingerea fermă că protecția vieții private este una dintre valorile de bază și că toți 
utilizatorii ar trebui să dețină controlului asupra datelor lor personale, inclusiv asupra 
„dreptului de a fi uitat”; prin urmare, solicită adaptarea Directivei privind protecția 
datelor la actualul mediu digital;

13. invită Comisia să ia noi măsuri de combatere a infracțiunilor informatice și a 
corespondenței nesolicitate și îndeamnă toate statele membre să ratifice Convenția 
privind criminalitatea informatică;

14. insistă asupra menținerii unui internet deschis, în care cetățenii să aibă dreptul de a 
accesa și de a distribui informații sau de a rula aplicațiile și serviciile pe care le doresc; 
invită Comisia, Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice (OAREC) și autoritățile naționale de reglementare (ANR) să 
monitorizeze îndeaproape și să asigure aplicarea armonizată a dispozițiilor privind 
„neutralitatea rețelei”;

15. invită Comisia să propună, înainte de 2013, o soluție pe termen lung la problema 
roaming-ului;

16. invită instituțiile UE să elimine principalele obstacole de reglementare din calea 
tranzacțiilor online transfrontaliere până în 2015; invită Comisia să revizuiască acquis-ul 
comunitar care afectează piața unică online și să propună acțiuni legislative specifice 
care să soluționeze principalele impedimente;

17. este de părere că, la aproape o decadă de la adoptare, directivele privind cadrul legal 
pentru societatea informațională (Directiva privind protecția datelor, Directiva privind 
semnăturile electronice și Directiva privind comerțul electronic) par să fie depășite din 
cauza complexității sporite a mediului online și introducerii de noi tehnologii; consideră 
că, în timp ce anumite chestiuni juridice legate de unele directive pot fi soluționate 
printr-o actualizare progresivă, alte directive necesită o revizuire fundamentală;

18. subliniază valoarea potențială pe care o are pentru cetățeni și întreprinderi trecerea la 
tehnologii digitale a serviciilor publice și invită statele membre să elaboreze planuri 
naționale pentru trecerea serviciilor publice la tehnologii digitale care să includă 
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obiective și măsuri prin care să se asigure accesibilitatea tuturor serviciilor publice 
online și pentru persoanele cu handicap până în 2015;

19. subliniază necesitatea de a dezvolta libera circulație a conținutului și cunoștințelor și de 
a crea, până în 2015, un cadru legal simplu, favorabil consumatorului pentru accesarea 
conținutului digital în Europa, ceea ce ar conferi certitudine consumatorilor și ar asigura 
soluții solide, echilibrate și atractive atât pentru consumatori, cât și pentru deținătorii de 
drepturi; îndeamnă UE să accelereze dezbaterea privind drepturile de autor și să instituie 
un titlu de drepturi de autor în temeiul articolului 118 din Tratatul privind funcționarea 
UE până în 2013;

20. consideră că, pe lângă aplicarea consecventă a TIC, este esențial să se promoveze 
excelența în cercetare în acest domeniu și să se stimuleze investițiile publice și private în 
proiecte de cercetare și inovare de mare risc, realizate în colaborare, în domeniul TIC; 
subliniază că Europa ar trebui să se afle în avangarda dezvoltării tehnologiilor internet și 
a aplicațiilor TIC cu emisii reduse de carbon; propune ca bugetul alocat de UE cercetării 
în domeniul TIC să fie dublat, iar bugetul pentru asimilarea TIC să fie mărit de patru ori 
în următoarele perspective financiare; 

21. își exprimă îngrijorarea cu privire la birocrația din Programul-cadru al UE (PC); invită 
Comisia să elimine birocrația prin regândirea proceselor PC și prin crearea unui comitet 
al utilizatorilor;

22. consideră că Agenda 2015.eu ar trebui să vizeze integrarea TIC în vederea unei 
economii cu emisii reduse de carbon; solicită ca prin exploatarea TIC să se realizeze o 
reducere de 15% a emisiilor de CO2 în sectoare-cheie până în 2020 și cere să se 
promoveze consumul responsabil de energie, în special prin instalarea de contoare 
inteligente în 50% din locuințe până în 2015; atrage atenția, de asemenea, că amprenta 
sectorului TIC ar trebui redusă cu 50% până în 2015;

23. consideră că asumarea Agendei 2015.eu la toate nivelurile politice (UE, național și 
regional), precum și vizibilitatea politică sunt condiții prealabile esențiale pentru o 
aplicare eficientă; în acest sens, propune organizarea unor reuniuni la nivel înalt pe 
marginea agendei digitale pentru a trece în revistă progresele obținute la nivelul UE și al 
statelor membre și pentru a relansa dinamica politică;

24. atrage atenția Comisiei îndeosebi asupra necesității de a stabili obiective și ținte 
SMART (specifice, măsurabile, adecvate, realiste și situate în timp) și de a adopta un 
plan de acțiune care să mobilizeze toate instrumentele adecvate la nivelul UE: finanțare, 
instrumente juridice fără caracter obligatoriu, măsuri de aplicare și, atunci când este 
necesar, legislație specifică;

25. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) pătrund în practic aproape toate aspectele 
vieții noastre. TIC sunt legate în mod inextricabil de dorința noastră de a avea o economie 
prosperă și competitivă, de a ne proteja mediul și de a trăi într-o societate mai democratică, 
mai deschisă și mai incluzivă. Modificările pe care le trăim nu mai pot fi văzute ca o 
evoluție plecând de la trecutul industrial, ci mai degrabă ca un proces de transformare 
radicală. Prin urmare, menținerea actualelor tipare nu este o opțiune. Europa va culege 
roadele acestei revoluții digitale doar dacă toți cetățenii UE sunt mobilizați și au șansa de a 
participa pe deplin la noua societate digitală.

Domeniile de politici și factorii favorizanți identificați în acest raport constituie un cadru 
politic general în domeniul TIC pentru UE în următorii cinci ani; raportorul propune ca acest 
cadru să fie denumit „Agenda 2015.eu”. Această agendă reînnoită poate fi reprezentată 
grafic ca o spirală virtuoasă 2015.eu (a se vedea anexa). În centrul spiralei se află omul 
(cetățean și consumator). Fiecare persoană ar trebui să aibă șansa de a dobândi competențele 
adecvate și acces universal de mare viteză. Cetățenii au, de asemenea, nevoie de un cadru 
juridic clar care să le protejeze drepturile și să le confere încrederea și securitatea necesare.
Acest lucru este esențial pentru ca cetățenii să se bucure de libertatea de a accesa fără 
impedimente serviciile și conținutul digital pe întreaga piață internă („cea de-a cincea 
libertate”). În fine, cunoștințele și tehnologiile sunt indispensabile pentru sprijinirea 
competitivității economiei noastre și pentru o societate mai prosperă.

Acest raport are ca obiectiv să ofere orientări și să fie o sursă de inspirație, în special pentru 
Comisie, în vederea elaborării unei propuneri de strategie cuprinzătoare pentru 2015 și a 
unui plan de acțiune care să mobilizeze instrumentele adecvate disponibile în cadrul UE:
finanțare, instrumente juridice fără caracter obligatoriu, măsuri de aplicare și, atunci când 
este necesar, legislație specifică.

I. IMPLICAREA CETĂŢENILOR ŞI A CONSUMATORILOR
Europa va culege roadele acestei revoluții digitale doar dacă toți cetățenii UE sunt mobilizați 
și au șansa de a participa pe deplin la noua societate digitală. În acest sens, este nevoie ca 
investitorii să aibă încredere să își asume angajamente pe termen lung, ca guvernele să aibă 
încredere să treacă mai rapid la e-guvernare și ca cetățenii să aibă încredere să folosească 
serviciile digitale. 

1. Asigurarea accesului universal de mare viteză
Una dintre condițiile necesare pentru crearea unei societăți europene a cunoașterii este ca 
toți utilizatorii să aibă acces la rețele de bandă largă, cu sau fără fir, rezistente și fiabile. Este 
necesar ca tehnologiile fixe și fără fir să fie disponibile pe scară largă și interoperabile 
pentru a permite accesul de mare viteză și fără întreruperi la internet.
1.1 Realizarea unei societăți pe deplin conectate
Pentru a îndeplini acest obiectiv sunt necesare politici care să promoveze accesul tuturor 
comunităților, în condiții echitabile și la prețuri competitive, indiferent unde se află, 
garantând astfel că niciun cetățean european nu este exclus. În zilele noastre, o societate 
conectată pe deplin înseamnă, de asemenea, o societate mobilă. Economia comunicațiilor 
mobile depinde în mare măsură de costul și disponibilitatea spectrului, prin urmare este 
important ca spectrul de benzi al dividendului digital să fie disponibil cât mai curând, când 
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acest lucru va fi posibil fără a compromite serviciile de difuziune sau alte servicii.

Obiectivele politicii:
 fiecare gospodărie din UE ar trebui să aibă acces la internet de bandă largă la un 

preț competitiv până în 2013;
 pe plan mondial, Europa să-și mențină poziția de continent mobil 75% din abonații 

serviciilor mobile să utilizeze serviciul 3G (sau versiuni mai avansate ale acestuia) 
până în 2015.

Măsuri ale politicii:
 Comisia să revizuiască obligațiile de servicii universale până în 2010;
 să stabilească strategia europeană pentru internetul de bandă largă și mare viteză, 

incluzând actualizarea obiectivelor statelor membre (2010-2015);
 să accelereze distribuirea armonizată a dividendului digital (2010-2015) și să 

sprijine extinderea acoperirii și calității rețelelor de bandă largă prin alocarea 
acestuia.

1.2 Realizarea viitoarei generații de infrastructuri
Cheltuielile de capital care ar putea fi necesare pentru dezvoltarea rețelelor de mare viteză în 
UE sunt, în mod clar, semnificative. Noile dispoziții cuprinse în pachetul privind 
telecomunicațiile referitoare la accesul de următoarea generație asigură un mediu de 
reglementare stabil și previzibil care stimulează investițiile, protejează concurența și 
recompensează riscurile.

Obiectivele politicii:
 50% din gospodăriile din UE ar trebui să fie conectate la rețele de mare viteză 

până în 2015.

Măsuri ale politicii:
 pachetul privind telecomunicațiile să fie transpus rapid (până la jumătatea 

anului 2011).

2. Competențele digitale pentru o societate digitală incluzivă
Potențialul Europei depinde de abilitățile populației, de forța sa de muncă și de organizațiile 
sale. În absența unei infrastructuri omniprezente utilizarea TIC este foarte limitată și în lipsa 
abilităților necesare aceasta poate genera doar o valoare economică și socială limitată. Dacă 
este trecută cu vederea, lipsa abilităților în domeniul TIC va reprezenta un obstacol care va 
împiedica UE să fie competitivă în economia mondială. Cerințele și instrumentele în materie 
de abilități sunt diferite în funcție de categoria de vârstă, dar nevoile sunt numeroase în toate 
categoriile de vârstă.

Obiectivele politicii:
 să reducă la jumătate deficiențele înregistrate în ceea ce privește alfabetizarea și 

competențele digitale până în 2015;
 toate școlile primare și secundare trebuie să fie conectate la internet de mare 

viteză până în 2015;
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 toți elevii din școlile primare și secundare ar trebui să fie formați privind riscurile 
legate de internet și utilizarea responsabilă și în condiții de securitate a acestuia 
până în 2012;

 toți adulții de vârstă activă ar trebui să dispună de oportunități de formare în 
domeniul TIC (2010-2015).

Măsuri ale politicii:
 Planul de acțiune privind alfabetizarea și competențele digitale (2010-2015) 

constă în:
- măsuri specifice de formare în domeniul digital (de exemplu prin oferirea de 

vouchere) pentru grupurile care riscă să fie excluse;
- parteneriate de tip public-privat și acordarea de stimulente pentru inițiativele 

din sectorul privat care vizează să ofere formări tuturor angajaților;
- inițiativa „Fii deștept online!” prin care toți studenți să se familiarizeze cu 

utilizarea în condiții de siguranță a TIC;
- introducerea unei diplome în domeniul TIC, care să fie acordată în cadrul 

educației școlare normale, și a unui sistem de certificare la nivel european în 
domeniul abilităților digitale obținute în afara sistemului de educație oficial.

3. Drepturile digitale
În cazul în care cetățenii nu au suficientă încredere în cadrul legal, nu interacționează, nu își 
exprimă opiniile în deplină libertate și nu încheie tranzacții. Europa va reuși să utilizeze pe 
deplin potențialul social și economic al noului mediu online numai dacă cetățenii săi sunt 
formați și informați în mod corespunzător.

Cetățenii ar trebui să fie informați cu privire la impactul asupra vieții private al 
comportamentului lor într-un context online și ar trebui să aibă dreptul de a solicita ștergerea 
datelor personale chiar și în cazurile în care datele au fost strânse inițial cu acordul persoanei 
căreia îi aparțin datele. Combaterea infracțiunilor informatice reprezintă, de asemenea, o 
provocare importantă. Aplicarea efectivă a legislației UE în acest domeniu se confruntă 
adesea cu aspecte juridice transfrontaliere, cum ar fi instanța competentă sau legea 
aplicabilă. 

Obiectivele politicii:
 drepturile digitale de bază ar trebui să fie cunoscute de toți cetățenii;
  toți utilizatorii ar trebui să dețină controlul asupra datelor lor personale (dreptul 

de a fi uitat).

Măsuri ale politicii:
 elaborarea Cartei europene a drepturilor cetățenilor și consumatorilor în mediul 

digital până în 2012;
 ratificarea Convenției privind criminalitatea informatică de toate statele membre 

(2012-2015).

II. O PIAŢĂ UNICĂ DIGITALĂ DESCHISĂ ŞI COMPETITIVĂ
Buna funcționare a economiei digitale este esențială pentru buna funcționare a întregii 
economii a UE: Cu toate acestea, libera circulație a serviciilor digitale se confruntă în 
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prezent cu numeroase obstacole ca urmare a normelor diferite la nivel național. 
Întreprinderile se confruntă cu numeroase obstacole în calea vânzării dincolo de granițe, în 
principal din cauza reglementărilor diferite aplicabile la nivelul statelor membre în domenii 
precum protecția consumatorului, TVA-ul, reciclarea echipamentelor electrice și electronice, 
reglementările specifice pentru anumite produse și operațiunile de plată. Dacă acest aspect 
nu este soluționat, întreprinderile și consumatorii nu vor atinge niciodată potențialul maxim 
al economiei digitale.

4. Implementarea eficientă a noului cadru de reglementare
Conform estimărilor specialiștilor, fragmentarea reglementării în domeniul 
telecomunicațiilor generează costuri de 20 de miliarde de euro pentru întreprinderile 
europene, acesta fiind un factor de cost care ar trebui eliminat cât mai repede posibil prin 
implementarea reformelor și aplicarea eficientă a noilor norme. 

Obiectivele politicii:
 realizarea unei piețe a comunicațiilor electronice pe deplin competitive;
 salvgardarea unui internet deschis, care să respecte dreptul cetățenilor de a 

accesa și distribui informații sau de a rula aplicațiile și serviciile pe care le 
doresc;

Măsuri ale politicii:
 transpunerea și aplicarea cadrului de reglementare revizuit cât mai curând 

posibil (până la jumătatea anului 2011);
 OAREC ar trebui să își înceapă activitatea cât mai curând posibil;
 aplicarea armonizată a dispozițiilor privind „neutralitatea rețelei” în statele 

membre;
 soluționarea problemei serviciilor de roaming, evitând astfel necesitatea de a 

reglementa prețurile de vânzare cu amănuntul, până în 2013.

5. Creșterea pieței serviciilor digitale
În Europa piața unică europeană nu este încă pe deplin funcțională în domeniul serviciilor 
online. Cifrele vorbesc de la sine: doar 7% dintre tranzacțiile efectuate de consumatorii 
europeni prin intermediul internetului sunt transfrontaliere și doar 35% din întreaga 
populație a UE a utilizat servicii avansate de internet în ultimele 3 luni.

5.1 Înlăturarea obstacolelor din calea pieței serviciilor digitale
Diferențele de pe piața de 500 de milioane de consumatori a Europei împiedică dezvoltarea 
economiilor de scară, în detrimentul întreprinderilor și al consumatorilor. Cadrul de 
reglementare european pentru societatea informațională a fost creat în mod haotic, pe 
parcursul mai multor ani (în principal în 2000-2005), rezultatul fiind o serie de directive UE 
care acoperă fiecare domenii diferite ale societății informaționale (de exemplu, Directiva 
privind protecția datelor din anul 1995, Directiva privind semnăturile electronice din anul 
1999 și Directiva privind comerțul electronic din anul 2000). La aproape zece ani de la 
adoptarea lor, aceste directive par a fi depășite de complexitatea din ce în ce mai mare a
mediului online. În timp ce anumite chestiuni juridice legate de unele directive pot fi 
soluționate printr-o actualizare progresivă, alte directive necesită o revizuire fundamentală;
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Obiectivele politicii:
 să elimine principalele obstacole de reglementare din calea tranzacțiilor online 

transfrontaliere până în 2015;
 fiecare utilizator mobil ar trebui să poată utiliza dispozitivul de care dispune ca 

portofel mobil până în 2015.

Măsuri ale politicii:
 revizuirea acquis-ului comunitare care afectează piața unică online; elaborarea 

unui tablou de bord care să cuprindă obstacolele și acțiunile specifice privind 
impedimentele cele mai importante;

 dezvoltarea unor standarde și norme comune la nivelul UE pentru plățile mobile 
('m-cash').

5.2 Trecerea la tehnologii digitale a serviciilor publice
Instrumentele TIC fac posibilă îmbunătățirea implicării publice, sporirea accesului la 
informații publice și consolidarea transparenței. Mobilitatea pe piața unică poate fi 
consolidată prin servicii de e-guvernare unitare pentru a înființa și administra o afacere și 
pentru a studia, lucra, locui și a se pensiona oriunde în UE:

Obiectivele politicii:
 toate serviciile publice ar trebui să fie disponibile online și să poată fi accesate de 

persoane cu dizabilități până în 2015;
 amprenta de carbon generată de serviciile publice ar trebui redusă cu 50% până 

în 2015.

Măsuri ale politicii:
 dezvoltarea unor planuri naționale pentru trecerea la tehnologii digitale a 

serviciilor publice, care să includă:
- obiective și măsuri pentru ca serviciile guvernelor, de sănătate și educație să 

fie active online până în 2015 și pentru promovarea utilizării acestora de către 
cetățeni și întreprinderi.

6. Dezvoltarea celei de-a cincia libertăți: libera circulație a conținutului și cunoștințelor
În ceea ce privește furnizarea de conținut digital, Europa nu poate pretinde a fi cea mai mare 
piață din lume, întrucât sunt 27 de piețe diferite. Furnizorii de conținut se confruntă cu 
sisteme de certificare naționale și extrem de complexe, din cauza cărora afacerile digitale 
întâmpină dificultăți în furnizarea de oferte de conținut interesante și legale. Acest lucru nu 
numai că limitează disponibilitatea conținutului legal online, ci împiedică dezvoltarea unor 
noi servicii media. Aceste aspecte fac obiectul unei probleme dificile și urgente, dar, în orice 
caz, ilustrează că este din ce în ce mai necesară o revizuire fundamentală a situației actuale a 
drepturilor de autor online. Soluționarea acestei probleme trebuie accelerată pentru a asigura 
soluții ferme, echilibrate și atrăgătoare pentru utilizatori și deținătorii de drepturi.

Obiectivele politicii:
 un cadru legal simplu și ușor de folosit de consumatori pentru accesarea 

conținuturilor digitale în Europa până în 2015.
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Măsuri ale politicii:
 stabilirea unui titlu de drepturi de autor în temeiul articolului 118 din Tratatul 

privind funcționarea UE până în 2013;
 dezvoltarea unor standarde și norme comune la nivelul UE pentru metodele de 

plată online (de exemplu, 'm-cash') până în 2012.

III. O ECONOMIE ŞI O SOCIETATE PROSPERĂ
Este cunoscut faptul că există o legătură directă între investițiile în TIC și performanțele din 
punct de vedere economic, întrucât acestea sporesc capacitățile de inovare ale tuturor 
sectoarelor industriale într-o manieră orizontală, îmbunătățind productivitatea și contribuind 
la optimizarea utilizării resurselor naturale. Capacitatea de cercetare și inovare este esențială 
pentru a putea dezvolta, stăpâni și asimila tehnologiile TIC și pentru a le exploata în vederea 
obținerii de avantaje de ordin economic, social și cultural.

7. Promovarea cercetării și inovației la nivel mondial
Inovarea deschisă necesită interacțiunea la nivel global între lanțul de valori din domeniul 
cercetării și facilitarea cooperării cu institutele de cercetare din afara Europei. În acest 
context, politica de cercetare și inovare în domeniul TIC ar trebui să promoveze atragerea de 
finanțare publică și privată și direcționarea acesteia în domenii în care Europa este sau poate 
deveni un lider global. Eforturile de cercetare nu ar trebui subminate de birocrația inutilă a 
programelor de finanțare publică.

Obiectivele politicii:
 Europa ar trebui să se afle în avangarda dezvoltării tehnologiilor internet;
  Europa ar trebui să fie liderul în domeniul aplicațiilor TIC cu emisii reduse de 

carbon;
 reducerea drastică a birocrației Programului-cadru al UE.

Măsuri ale politicii:
 dublarea bugetului destinat cercetării UE TIC, iar bugetul pentru asimilarea TIC 

să fie mărit de patru ori în următoarea perspectivă financiară.
 dezvoltarea de parteneriate de tip public-privat în domeniul internetului 

viitorului;
 să elimine birocrația și să creeze un comitet al utilizatorilor care să asigure 

ușurință în utilizare, prin regândirea proceselor programului cadru.

8. Sprijinirea competitivității economiei UE
În viitor, competitivitatea Europei și abilitatea sa de a se redresa din criza economică actuală 
depinde într-o mare măsură de capacitatea sa de a facilita aplicarea la scară largă și în mod 
eficient a TIC în medul de afaceri. IMM-urile pot reprezenta catalizatorul redresării 
economice a Europei. Cu toate acestea, în ceea ce privește utilizarea de instrumente TIC care 
contribuie la sporirea productivității, IMM-urile sunt cu mult în urma întreprinderilor mari.

Obiectivele politicii:
 echilibrul comercial între serviciile și bunurile TIC ar trebui să fie pozitiv până în 

2015;
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 80% dintre IMM-uri ar trebui să folosească instrumente avansate de afaceri până 
în 2015.

Măsuri ale politicii:
 promovarea înființării și utilizării serviciilor bazate pe internet de către IMM-uri, 

cum ar fi „software-as--service” (software furnizat cu titlul de servicii) și „cloud 
computing” (informatică dematerializată).

9. Integrarea TIC în vederea unei economii cu emisii reduse de carbon
TIC poate și ar trebui să joace un rol important în promovarea consumului responsabil de 
energie în gospodării, transport și generarea și producția de energie. Contoarele inteligente, 
sistemele eficiente de iluminat, cloud computing și distribuția de software poate transforma 
obiceiurile de utilizare în surse de energie.

Obiectivele politicii:
 prin exploatarea TIC să se realizeze o reducere de 15% a emisiilor de CO2 în 

sectoare-cheie până în 2020;
 amprenta de carbon generată de serviciile publice ar trebui redusă cu 50% până 

în 2015;
 consumatorii ar trebui să aibă un comportament mai eficient din punct de vedere 

energetic; să se instaleze contoare inteligente în 50% din locuințe până în 2015.

Măsurile politicii vor face obiectul unui raport special INI.

IV. FACTORI FAVORIZANțI
Pentru ca agenda 2015.eu să devină cadrul de strategie și să genereze rezultatele dorite sunt 
necesare asumarea fermă la toate nivelurile politice și mecanisme corespunzătoare pentru 
realizarea obiectivelor.

10. Conducerea politică

Guvernanța și asumarea responsabilității la toate nivelurile
2015.eu va fi eficient numai dacă responsabilitatea este asumată la toate nivelurile politice și 
dacă responsabilitatea pentru implementarea acestuia este partajată la nivelul UE, național și 
regional. 

Vizibilitatea politică
Organizarea unei reuniuni la nivel înalt pe marginea agendei digitale ar trebui să contribuie 
la trecerea în revistă a progreselor realizate, la consolidarea angajamentului actorilor 
implicați și la relansarea dinamicii politice.

11. Realizarea efectivă a obiectivelor

Obiectivele și țintele SMART
O strategie fără obiective SMART (specifice, măsurabile, adecvate, realiste și situate în 
timp) este o simplă declarație de intenție. Statele membre ar trebui să stabilească obiective 
SMART la nivel național, în funcție de situațiile diferite ale fiecăruia.
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Programul legislativ și de acțiuni al UE
Obiectivele care trebui urmărite la nivelul UE trebuie elaborate în funcție de Planul de 
acțiune și, dacă este necesar, de legislația specifică. Ar trebui mobilizate toate mecanismele 
corespunzătoare și toate instrumentele UE în vederea realizării obiectivelor.

Monitorizare și efectuarea de analize comparative
Comisia și statele membre ar trebui să efectueze analize comparative în mod sistematic, să 
evalueze și să monitorizeze progresul în fiecare an prin intermediul unui tablou de bord 
2015.eu.
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ANNEX
The 2015.eu Virtuous Spiral

(and enabling factors)


