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Carte albă privind inteligența
artificială (IA): O abordare
europeană a excelenței și a
încrederii
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Realizarea EXCELENȚEI

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf


Realizarea ÎNCREDERII

 Noua legislație privind IA trebuie
adaptată la riscuri, trebuie să fie eficientă,
dar să nu limiteze inovarea;

 Să impună ca sistemele IA cu grad
ridicat de risc să fie transparente, trasabile
și să fie sub control uman;

 Autoritățile trebuie să poată verifica
sistemele IA, la fel cum verifică produsele
cosmetice, autoturismele sau jucăriile;

 Asigură seturi de date nepărtinitoare;
 Lansarea unei dezbateri la nivelul UE

privind utilizarea identificării biometrice la
distanță (de exemplu, recunoașterea
facială).

 Stabilirea unui nou parteneriat public-privat
în domeniul IA și robotică;

 Consolidarea și conectarea centrelor de
excelență pentru cercetare în domeniul IA;

 Cel puțin un centru de inovare digitală
specializat în IA pentru fiecare stat membru;

 Finanțare mai mare prin capitaluri proprii
pentru dezvoltarea și utilizarea IA, cu ajutorul
Fondului European de Investiții;

 Utilizarea IA pentru ca procesele de achiziții
publice să devină mai eficiente;

 Sprijinirea achizițiilor de sisteme de IA de
către instituțiile publice.
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Cadrul financiar multianual
Principala temă de dezbatere, la nivelul UE și al statelor membre, a fost, în această perioadă,
cadrul financiar multianual (CFM).
Parlamentele statelor membre au avut pe ordinea de zi tema CFM, iar poziționările au fost, de
cele mai multe ori, critice în ceea ce privește construcția acestuia.
Marea Comisie din Parlamentul Finlandei a organizat o dezbatere cu premierul Sanna Marin, la
finalul căreia a fost adoptată poziția Finlandei pentru viitoarele negocieri pentru CFM. Liniile
directoare generale se referă la investițile pentru politica agricolă comună, nivelul investițiilor în
cercetare și dezvoltare, contribuția statelor la bugetul european, instrumentele speciale de
finanțare [FI]. 
Camera Reprezentanților din Parlamentul neerlandez a adoptat poziția de negociere prezentată
de Guvern. Potrivit acesteia, noua propunere pentru CFM nu este acceptabilă pentru Țările de
Jos, care solicită o scădere a plăților către bugetul comun. Noua majorare de capital propusă de
către Banca Europeană de Investiții nu este considerată utilă, se cere un proces echitabil în
distribuirea sarcinilor fiscale, corecția permanentă a plăților, modernizarea generală a bugetului
[NL].
Premierul Italiei a prezentat în Senat poziția de negociere a Guvernului, poziție care a fost
adoptată și care, printre altele, se referă la: revederea criteriilor de alocare și utilizare a
resurselor Fondului de tranziție justă, astfel încât acestea să corespundă așteptărilor
autorităților italiene în ceea ce privește dezvoltarea economică, impactul social și de mediu, în
legătură cu contribuția națională netă a fiecărui stat membru, necesitatea găsirii unei soluții care
să contrabalanseze efectele Brexitului  asupra mecanismului de corecție bugetară, revizuirea
mecanismelor de alocare a plăților către fermieri în cadrul politicii agricole comune, definirea
clară a noilor resurse proprii ale Uniunii [IT].
La finalul Consiliului European din 20-21 februarie, președintele Charles Michel a declarat că a
fost imposibilă ajungerea la un acord și că este nevoie de mai mult timp [EN].

  Mediu, poluare, economie circulară 
În Comisia pentru afaceri interne din Camera Reprezentanților a Țărilor de Jos a fost dezbătut
raportul asupra programului interguvernamental referitor la funcționarea primelor 27 de „cartiere
verzi” [NL].
Membrii Comisiei pentru dezvoltare durabilă din Parlamentul Letoniei au discutat măsurile
propuse pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectoarele energiei,
transporturilor și agriculturii [LV].

  Combustibili noi 
Transportul rutier pe bază de energie electrică a constituit tema uneia dintre întrebările adresate
de către membrii Bundestagului german, la care au răspuns reprezentanți ai guvernului federal.
Potrivit acestora, Programul federal de protecție a climei 2030  are ca obiectiv principal ca, până
în 2030, aproximativ o treime din transportul rutier de mărfuri să se bazeze pe energie electrică
[DE].
Problematica competitivității rezultate din tranziția la transportul pe bază de energie electrică a
fost abordată și în dezbaterile din Senatul Italiei [IT].

  Protecție socială, sănătate, protecția consumatorilor 
Principala preocupare a Riksdagului suedez a fost, din nou, legată de aspecte sociale:  a
aprobat modificări ale bugetului de stat, în sensul creșterii sumelor destinate finanțării
programelor sociale ale municipalităților și regiunilor (deduceri fiscale, scutiri de impozit a
persoanelor aflate în situații materiale dificile, sprijin acordat cadrelor didactice etc.) [SE], a
dezbătut egalitatea de gen în ceea ce privește asigurările de sănătate [SE], sprijinirea
persoanelor suferinde de boli incurabile [SE]. 
Camera Reprezentanților din Belgia a adoptat o propunere de rezoluție privind pregătirea unei
convenții internaționale pentru combaterea discriminării împotriva persoanelor în vârstă [FR]. De
asemenea, a discutat cu privire la combaterea discriminării de gen [FR], sprijinirea persoanelor
cu handicap [FR], asigurările pentru concediul de maternitate [FR]. 
Dezbaterea curentă în Comisia pentru probleme sociale din Parlamentul Finlandei s-a axat pe
necesitatea unei mai bune implementări a legislației referitoare la drepturile persoanelor cu
handicap [FI]. 
Volumul de muncă crescut ca nouă cauză a îmbolnvărilor, responsabilitatea partajată a
angajaților și angajatorilor în aceste sens, au constituit subiectele dezbaterilor  din comisiile de
specialitate ale Camerei Reprezentanților din Țările de Jos [NL].
Comisia pentru afaceri economice din Senatul francez a examinat proiectul de lege privind
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transparența informațiilor privind produsele agricole și alimentare, proiect adoptat deja de către
Adunarea Națională [FR].
Riksdagenul suedez a aprobat propunerea legislativă referitoare
la consolidarea protecției consumatorilor pe piața locuințelor [SE]. 

  Educație 
Membrii Bundestagului german au ridicat problema situației studenților de peste 40 de ani, a
numărului acestora și finanțării lor prin programe ale  guvernului federal. A fost subliniată
importanța sprijinirii acestora, în special în contextul digitalizării pieței muncii [DE]. 
Seimul Letoniei a dezbătut modificările propuse la Legea învățământului, în sensul introducerii
unui nou subiect în cadrul programelor din învățământul secundar: pregătirea națională pentru
apărare [LV].

 Refugiați, migranți 
Așa-numitele „vize de aur” sau „pașapoarte de aur”, pentru obținerea permiselor de ședere pe
termen lung sau a cetățeniei, au constituit tema întrebărilor adresate reprezentanților guvernului
federal german de către membri ai Budestagului. Mai exact, a fost vorba despre poziția
guvernului federal cu privire la activitatea grupului de experți constituit, în acest scop de către
Comisia Europeană  [DE]. 

În cadrul Comisiei pentru afaceri externe din Parlamentul European a fost prezentat un proiect
de raport privind recomandările care urmează a fi adoptate înaintea Summitului UE-Balcanii de
Vest  de la Zagreb, în vederea lansării negocierii de aderare a  Macedoniei de Nord și Albaniei la
UE [EN].

Deputații Grupului socialiștilor și
democraților au susținut la 18 februarie
2020 o propunere care va aduce
infrastructura energetică transeuropeană
în concordanță cu noul Pact ecologic
european și Acordul de la Paris. În cadrul
Comisiei pentru industrie, cercetare și
energie (ITRE) a fost supusă la vot o
rezoluție prin care se solicită reglementări
noi, mai bune și mai ecologice pentru
infrastructura transeuropeană, care să
contribuie la o economie cu un nivel net al
emisiilor de carbon egal cu zero. [EN]

După adoptarea de către Consiliu, la 18
februarie 2020, a unei noi liste de
jurisdicții necooperante a UE în scopuri
fiscale, Grupul S&D salută decizia de a

Grupul Renew Europe salută alegerea la
17 februarie 2020 a europarlamentarului
Adrián Vázquez Lázara (Ciudadanos,
Spania) în calitate de președinte al
Comisiei pentru afaceri juridice (JURI).
[EN]

Renew Europe a salutat alegerea la 19
februarie 2020 a europarlamentarului
Pierre Karleskind (La République en
marche, Franța) în funcția de președinte al
Comisiei pentru pescuit (PECH). [EN]

Președintele Renew Europe, Dacian
Cioloș, însoțit de europarlamentarul Ilhan
Kyuchyuk, raportorul Parlamentului
European pentru Macedonia de Nord, a
vizitat Skopje la 21 februarie 2020.
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https://reneweuropegroup.eu/en/news/1440-renew-europe-mep-pierre-karleskind-to-chair-committee-on-fisheries/


adăuga paradisuri fiscale pe lista sa de
jurisdicții fiscale necooperante: Insulele
Cayman, Palau, Panama și Seychelles.
Este cu siguranță un pas pozitiv în direcția
corectă. Cu toate acestea, nu poate fi
ignorată poziția unor state membre ale UE
care nu respectă criteriile și regulile pe
care UE le solicită țărilor terțe. [EN]

La 19 februarie 2020, Comisia Europeană
a prezentat  principalele sale inițiative
digitale, „Conturarea viitorului digital al
Europei”, „Strategia europeană privind
datele” și documentul privind „Inteligența
artificială” (IA). Membri ai S&D, raportori
pentru agenda digitală europeană, solicită
legi mai temeinice, condiții de concurență
echitabile pentru companii de toate
dimensiunile și, cel mai important, o
tranziție digitală axată pe cetățeni, care să
nu lase pe nimeni în urmă. [EN]

Obiectivul vizitei a fost exprimarea unui
sprijin puternic din partea grupului Renew
Europe pentru procesul de extindere, în
special pentru deschiderea negocierilor de
aderare cu Macedonia de Nord și Albania,
în urma revizuirii recent propuse a
metodologiei aferentă respectivului
proces. Au avut întâlniri cu președintele
Macedoniei de Nord, Stevo Pendarovski,
premierul, Oliver Spasovskito, ministrul
afacerilor externe, Nikola Dimitrov,
președintele Parlamentului, Talat Xhaferi,
lideri de partid și reprezentanți ai societății
civile. În cadrul schimburilor, ei au
subliniat că metodologia revizuită oferă
posibilitatea ca negocierile de aderare să
fie mai politice, mai apropiate de cetățeni
și centrate pe valori europene, cum ar fi
buna guvernare, democrația și statul de
drept. De asemenea, ei au insistat asupra
importanței pentru Macedonia de Nord de
a continua pe calea către reformă, de a
pune în aplicare Acordul de la Prespa și
de a se asigura că viitoarele alegeri
respectă pe deplin standardele
internaționale. [EN]

Serviciul de cercetare al
Parlamentului European (EPRS)

Informare (solicitată de Comisia pentru Bugete - BUDG din cadrul PE)

 Soldurile operaționale nete: Variante, cifre emergente și istorie [EN]

 De ce soldurile operaționale sunt un indicator denaturat al avantajului unui stat
membru de la bugetul UE [EN]

 Fondul pentru o tranziție justă [EN]

 Efectul măsurilor restrictive asupra investițiilor transfrontaliere în Uniunea Europeană [EN]

  Studiu privind dependența de tehnologia energetică [EN]

  Analiza hidroenergetică a sistemului electric din Peninsula Balcanică [EN]
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 Tehnologii de schimbare a jocului: Transformarea producției și a ocupării forței de muncă în
Europa [EN]

  Ghid privind participarea ofertanților și bunurilor din țările terțe pe piața achizițiilor din UE
[EN]

 Date deschise, știință deschisă și inovație deschisă pentru monitorizarea inteligentă a
specializării - Lecții din proiectul „S3 - sprijin în regiunile mai puțin dezvoltate” [EN]

 Mandatul european de arestare - Cadrul de analiză și constatări preliminare privind punerea
în aplicare a acestuia [EN]

 Statistici economice pentru politica de vecinătate europeană - țările estice [EN]
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