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Ne propunem să promovăm o modalitate europeană de tranziție digitală centrată pe
cetățeni. Aceasta se va baza pe valorile europene și va aduce beneficii tuturor cetățenilor
și întreprinderilor.
Toți cetățenii UE ar trebui să profite la maximum de transformarea digitală. Drepturile și
principiile digitale vor călăuzi UE în promovarea unei societăți favorabile incluziunii, prospere și
durabile. Este prima declarație de acest tip din lume. Aceasta va fi un punct de referință pentru
toată lumea în UE și un ghid pentru factorii de decizie politică și pentru întreprinderile care
dezvoltă tehnologii digitale. Drepturile și principiile digitale se vor reflecta în acțiunile UE, în
activitățile sale viitoare și în colaborarea cu partenerii globali.

TRANZIȚIE DIGITALĂ CENTRATĂ PE
CETĂȚENI
Tehnologiile digitale ar trebui să protejeze
drepturile cetățenilor, să sprijine democrația
și să garanteze că toți actorii digitali
acționează în mod responsabil și
în condiții de siguranță. UE
DURABILITATE
SOLIDARITATE ȘI INCLUZIUNE
promovează aceste valori
Dispozitivele digitale ar trebui să
Tehnologia ar trebui să îi unească pe
în întreaga lume.
cetățeni, nu să creeze discrepanțe
sprijine durabilitatea și tranziția
verde. Cetățenii trebuie să ﬁe
informați cu privire la impactul
asupra mediului și la consumul
de energie al dispozitivelor lor.
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între ei. Toată lumea ar trebui să
aibă acces la internet, la competențe
digitale, la servicii publice digitale
și la condiții de muncă echitabile.

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

LIBERTATEA DE ALEGERE

Mediul digital ar trebui să ﬁe sigur
și securizat. Toți utilizatorii, tineri și
bătrâni deopotrivă, ar trebui să ﬁe
responsabilizați și protejați.

Cetățenii ar trebui să beneﬁcieze de
un mediu online echitabil, să ﬁe
protejați de conținuturi ilicite și
prejudiciabile și să aibă acces la
mijloacele necesare pentru
a interacționa cu tehnologii noi
și în evoluție, cum ar ﬁ
inteligența artiﬁcială.

PARTICIPARE
Cetățenii ar trebui să se poată
implica în procesul democratic
la toate nivelurile și să dețină
controlul asupra propriilor date.

CIFRE ESENȚIALE

2. SOLIDARITATE ȘI INCLUZIUNE

1. TRANZIȚIE DIGITALĂ CENTRATĂ PE CETĂȚENI
4 DIN
10 CETĂȚENI EUROPENI

2 DIN 3
CETĂȚENI
EUROPENI

nu știu că drepturile lor, cum ar fi
libertatea de exprimare, viața privată sau
nediscriminarea, trebuie să fie respectate
și în mediul online.

3. LIBERTATEA DE ALEGERE

au utilizat soluții de
e-guvernare în 2019.

4. PARTICIPARE

DINTRE
ÎNTREPRINDERI

88 %

DINTRE
UTILIZATORI

72 %

și utilizatorii comerciali s-au
confruntat cu condiții comerciale
neloiale pe marile platforme

5. SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

doresc să știe cum li se
prelucrează datele atunci
când utilizează platformele
de comunicare socială.

6. DURABILITATE

ÎN 2019, JUMĂTATE
DIN UTILIZATORII DE
INTERNET

8 DIN 10
EUROPENI

ar dori ca producătorii să fie
obligați să faciliteze repararea
dispozitivelor digitale

din UE au raportat că și-au limitat
activitățile online din cauza
preocupărilor legate de securitate.

CALENDAR
9 MARTIE 2021

1 IUNIE 2021

DECEMBRIE 2021

Busola pentru dimensiunea
digitală 2030: Comisia
prezintă viziunea și
obiectivele pentru
transformarea digitală,
bazate pe drepturile și
principiile digitale.

Discursul președintei Comisiei,
Ursula von der Leyen, pronunțat
la Sines, în Portugalia: „Adoptăm
noile tehnologii, dar rămânem
fideli valorilor noastre.”

Publicarea rezultatelor sondajului
Parlamentul European, Consiliul
Eurobarometru privind principiile
și Comisia vor semna Declarația
digitale: 8 europeni din 10 consideră
privind drepturile și principiile
că este util ca UE să definească și
digitale.
să promoveze drepturile și principiile
digitale.

MAI – SEPTEMBRIE 2021
Comisia primește din partea
cetățenilor și a tuturor părților
interesate feedback cu privire la
principiile digitale.

15 SEPTEMBRIE 2021

PÂNĂ ÎN VARA ANULUI 2022

26 IANUARIE 2022

Comisia propune un cadru
de guvernanță pentru
atingerea obiectivelor
digitale pentru 2030,
programul de politică
„Deceniul digital”.

Comisia propune un
proiect de declarație
privind drepturile și
principiile digitale.

© Uniunea Europeană, 2022
Reutilizarea este autorizată cu condiția menționării sursei. Politica de reutilizare a documentelor Comisiei Europene este reglementată prin Decizia 2011/833/UE (JO L 330, 14.12.2011, p. 39). Pentru orice
utilizare sau reproducere a unor elemente care nu sunt proprietatea Uniunii Europene, poate fi necesară solicitarea permisiunii direct de la titularii drepturilor respective. Toate imaginile © Uniunea Europeană,
cu excepția cazului în care se menționează altfel.

Print ISBN 978-92-76-46953-7
PDF ISBN 978-92-76-46951-3

doi:10.2759/438
doi:10.2759/757869

KK-05-22-013-RO-C
KK-05-22-013-RO-N

