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Regulamentul privind serviciile digitale ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2022 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentul European și al Consiliului privind o piață 
unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de 
modificare a Directivei 2000/31/CE (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 
2020/0361(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0825),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C9-0418/2020),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 20211, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 1 iulie 20212,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 
74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului 
Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 iunie 2022, de a aproba poziția Parlamentului 
în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru 
afaceri juridice, Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, Comisiei 
pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei 

1 JO C 286, 16.7.2021, p. 70.
2 JO C 440, 29.10.2021, p. 67.



pentru cultură și educație și Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A9-
0356/2021),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare3;

2. ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria C 
a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4. încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

3 Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 20 ianuarie 2022 (Texte adoptate, 
P9_TA(2022)0014).



P9_TC1-COD(2020)0361
Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iulie 2022 în vederea 
adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului 
privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE 
(Actul legislativ privind serviciile digitale)
(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 
cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2022/2065.)

 



ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA COMISIEI PRIVIND SPRIJINUL ACORDAT 

MICROÎNTREPRINDERILOR, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII ȘI 

ÎNTREPRINDERILOR NOU-ÎNFIINȚATE ÎN CONTEXTUL ACTULUI LEGISLATIV 

PRIVIND SERVICIILE DIGITALE 

Comisia recunoaște importanța competitivității, a inovării și a investițiilor în serviciile 

digitale, în special în ceea ce privește microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii și 

întreprinderile nou-înființate. În acest scop, Comisia se angajează să faciliteze respectarea 

Actului legislativ privind serviciile digitale de către microîntreprinderi, întreprinderile mici și 

mijlocii și întreprinderile nou-înființate, în special prin mobilizarea programelor relevante în 

favoarea inovării, a implementării tehnologiilor digitale și a standardizării.


