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Comisia Europeană a adoptat propunerile privind cadrul financiar multianual pentru perioada
2021-2027. În vederea reducerii actualului deficit de investiții în sectorul digital, Comisia a
propus instituirea unui nou program Europa digitală pentru a configura și a sprijini
transformarea digitală a societății și a economiei Europei.
Intervenția publică la nivelul UE joacă un rol esențial de precursor în dobândirea „bunurilor
comune” și a capacităților și în facilitarea utilizării acestora pentru a face față provocărilor
societale și pentru a stimula inovarea și competitivitatea. Intervenția se justifică în domeniile
în care finanțarea necesară este atât de mare încât niciun stat membru nu poate acționa – în
timp util – de unul singur, în domeniile în care trebuie agregate resurse răspândite pe întreg
teritoriul UE și în domeniile în care interoperabilitatea este esențială pentru dezvoltarea
serviciilor paneuropene.
În Europa există un deficit de investiții în amonte, care este evidențiat de necorelarea dintre
cererea din ce în ce mai mare de tehnologii de ultimă oră și ofertă. Îmbunătățirea capacităților
digitale necesită investiții care vizează dobândirea de tehnologii relevante, asigurarea unei
utilizări optime și interoperabile la nivelul întregii Uniuni și dezvoltarea competențelor
digitale avansate necesare pentru adoptarea acestora la scară largă. Aceasta completează
programele UE existente care vizează aspecte importante referitoare la mediul digital, în
special în ceea ce privește cercetarea și inovarea (Orizont Europa) și conectivitatea fizică
(MIE2).
Necesitatea intensificării investițiilor în capacități digitale și a utilizării acestora pe scară mai
largă beneficiază de o amplă susținere din partea experților și părților interesate, inclusiv la
cel mai înalt nivel politic.
Obiectivul general al programului este să sprijine transformarea digitală a societății și a
economiei europene, de care să beneficieze atât cetățenii cât și întreprinderile europene.
Programul va consolida capacitățile Europei în domenii-cheie ale tehnologiei digitale și va
permite extinderea difuzării și adoptării acesteia în domenii de interes public și în sectorul
privat.
Programul va dispune de cinci obiective specifice, și anume: (i) calcul de înaltă performanță,
(ii) inteligență artificială, (iii) securitate cibernetică și încredere, (iv) competențe digitale
avansate și (v) implementare, utilizarea optimă a capacității digitale și interoperabilitate.
Aceste obiective se reflectă în structura programului de cinci piloni interdependenți.
Programul va fi pus în aplicare prin gestiune directă astfel după cum se prevede în
Regulamentul financiar sau prin gestiune indirectă de către entitățile sau organismele
adecvate. O serie de indicatori vor proveni din indicele economiei și societății digitale, deja
existent, un instrument de referință pentru măsurarea progreselor înregistrate în domeniul
digitizării în UE. În plus, se vor elabora noi indicatori pentru a avea un feedback detaliat
privind impactul programului Europa digitală.
Prezenta evaluare a impactului însoțește Propunerea de regulament al Parlamentului European
și al Consiliului privind programul Europa digitală.
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