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 1. Numele şi numărul documentului:  
 În conformitate cu art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în 
temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr. 1 și Protocolului nr. 2, 
anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie 
europeană privind datele. 
 2. Data sesizării: 09.03.2020 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 25.03.2020 
 4. Dezbateri în data: 26.03.2020 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
 - Comunicarea cuprinde o strategie privind măsurile de politică și investițiile necesare 
pentru dezvoltarea economiei bazate pe date în următorii cinci ani. Măsurile propuse contribuie la 
o abordare cuprinzătoare a economiei bazate pe date, care vizează sporirea utilizării și a cererii de 
date și de produse și servicii bazate pe date în întreaga piață unică. Pe baza acestei Strategii, 
Comisia lansează o consultare cuprinzătoare cu privire la măsurile specifice care ar putea fi luate 
pentru a menține UE în avangarda economiei dinamice bazate pe date, respectând și promovând 
în același timp valorile fundamentale care stau la baza societăților europene; 
 - în ultimii ani, tehnologiile digitale au transformat economia și societatea. Datele se află 
în centrul acestei transformări și este abia începutul, iar modul în care sunt colectate și utilizate 
acestea trebuie să pună interesele persoanelor pe primul loc, în conformitate cu valorile europene, 
cu drepturile fundamentale și cu normele în vigoare. Volumul tot mai mare de date industriale 
fără caracter personal și de date publice în Europa, combinat cu schimbările tehnologice legate de 
modul în care datele sunt stocate și prelucrate, vor constitui o sursă potențială de creștere și 
inovare care ar trebui fructificată; 
 - UE se poate baza pe un cadru juridic solid, precum și pe piața sa internă care cuprinde 
întreprinderi competitive de toate dimensiunile și o bază industrială diversificată. UE trebuie să 
acționeze imediat și să abordeze în mod concertat o serie întreagă de aspecte, care variază de la 
conectivitate la prelucrarea și stocarea datelor, puterea de procesare și securitatea cibernetică. În 
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plus, va trebui să își îmbunătățească structurile de guvernanță pentru gestionarea datelor și să își 
sporească rezervele comune de date calitative care sunt disponibile pentru utilizare și reutilizare; 
  - volumul de date produse în întreaga lume crește rapid, modul în care datele sunt stocate 
și prelucrate se va schimba în mod spectaculos în următorii 5 ani. Pe lângă avantajele economice 
și legate de durabilitate generate, această evoluție oferă întreprinderilor posibilități suplimentare 
de a dezvolta instrumente pentru ca producătorii de date să își intensifice controlul asupra 
propriilor date. Datele reprezintă componenta vitală a dezvoltării economice, baza pentru 
dezvoltarea multor produse și servicii noi. Disponibilitatea datelor este esențială pentru 
antrenarea sistemelor de inteligență artificială, având în vedere că produsele și serviciile 
evoluează rapid de la recunoașterea modelelor și generarea de informații la tehnici de prognoză 
mai sofisticate și, prin urmare, la decizii mai bune; 
 - o mare parte a datelor din viitor vor proveni din aplicații industriale și profesionale, din 
domenii de interes public sau din aplicații ale internetului obiectelor din viața de zi cu zi, domenii 
în care UE este puternică. Oportunitățile vor decurge, de asemenea, din schimbările tehnologice, 
cu noi perspective pentru întreprinderile europene în domenii cum ar fi cloudul la periferie, din 
soluțiile digitale destinate aplicațiilor critice pentru siguranță, precum și din informatica cuantică; 
 - pentru a valorifica potențialul Europei, trebuie găsită propria cale europeană, asigurând 
un echilibru între fluxul de date și utilizarea lor pe scară largă și garantarea unor standarde înalte 
în materie de confidențialitate, securitate, siguranță și etică; 
 - UE a creat un cadru solid pentru încrederea digitală, iar pentru a remedia unele 
disfuncționalități identificate ale pieței au fost adoptate o serie de acte legislative sectoriale 
privind accesul la date în anumite domenii, cum ar fi industria automobilelor, furnizorii de 
servicii de plată, informațiile privind contorizarea inteligentă, datele referitoare la rețelele de 
energie electrică  și sistemele de transport inteligente; 
 - UE trebuie să creeze un mediu de politici atractiv, astfel încât, până în 2030, cota UE în 
economia bazată pe date – date stocate, prelucrate și valorificate eficient în Europa – să 
corespundă cel puțin ponderii sale economice, pentru a crea un spațiu european unic al datelor în 
care atât datele cu caracter personal, cât și cele fără caracter personal, inclusiv datele comerciale 
sensibile, să fie sigure, iar întreprinderile să aibă un acces ușor la o cantitate aproape infinită de 
date industriale de înaltă calitate care stimulează creșterea economică și creează valoare. UE ar 
trebui să combine legislația și guvernanța adecvate pentru a asigura disponibilitatea datelor, cu 
investiții în norme, instrumente și infrastructuri, precum și în dobândirea de competențe privind 
prelucrarea datelor. Normele europene comune și mecanismele eficiente de asigurare a aplicării 
normelor ar trebui să garanteze că: datele pot circula în interiorul UE și în toate sectoarele; 
normele și valorile europene, în special protecția datelor cu caracter personal, legislația în materie 
de protecție a consumatorilor și dreptul concurenței, sunt pe deplin respectate; normele privind 
accesul la date și utilizarea acestora sunt echitabile, practice și clare și există mecanisme clare și 
fiabile de guvernanță a datelor; există o abordare deschisă, dar asertivă, a fluxurilor internaționale 
de date, bazată pe valorile europene; 
 - funcționarea spațiului european al datelor va depinde de capacitatea UE de a investi în 
tehnologii și infrastructuri de generație următoare, precum și în competențe digitale; 
 - o serie de aspecte îngreunează valorificarea potențialului UE în domeniul economiei 
bazate pe date, precum fragmentarea între statele membre, deoarece o serie de state membre au 
început să își adapteze cadrele juridice, iar alte state abia încep să exploreze modalitățile de 
abordare a chestiunilor în cauză. Totodată, trebuie urmărite: disponibilitatea datelor (valoarea 
datelor rezidă în utilizarea și reutilizarea acestora); dezechilibrele în ceea ce privește puterea de 
piață – accesul și utilizarea acestora; interoperabilitatea și calitatea datelor, dar și structura, 
autenticitatea și integritatea; guvernanța datelor în societate și în economie; infrastructurile și 
tehnologiile de date; punerea la dispoziție a mijloacelor necesare pentru ca persoanele să își poată 
exercita drepturile; competențele și alfabetizarea în domeniul datelor; securitatea cibernetică; 
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- nivelul general de alfabetizare în domeniul datelor în rândul forței de muncă și în cel al 
populației este relativ redus și există lacune în ceea ce privește participarea (de exemplu, a 
persoanelor în vârstă);  

- acțiunile se bazează pe patru piloni:  
- un cadru de guvernanță transsectorial pentru accesul la date și utilizarea acestora  

(acțiuni cheie: propunerea unui cadru legislativ pentru guvernanța spațiilor europene comune ale 
datelor, adoptarea unui act de punere în aplicare privind seturile de date cu valoare ridicată, 
propunerea, după caz, a unui act legislativ privind datele, analiza importanței datelor în economia 
digitală și revizuirea cadrului politic existent în contextul pachetului legislativ privind serviciile 
digitale). O primă prioritate pentru concretizarea viziunii este de a institui un cadru legislativ 
generic pentru guvernanța spațiilor europene comune ale datelor, care să sprijine deciziile cu 
privire la datele care pot fi folosite în anumite situații, să faciliteze utilizarea transfrontalieră a 
datelor și să acorde prioritate cerințelor și standardelor în materie de interoperabilitate. În al 
doilea rând, Comisia va depune eforturi pentru a pune la dispoziție mai multe date de înaltă 
calitate din sectorul public în vederea reutilizării și va iniția procedura de adoptare a unui act de 
punere în aplicare privind seturile de date cu valoare ridicată în temeiul Directivei privind datele 
deschise. În al treilea rând, Comisia va analiza necesitatea unei acțiuni legislative privind 
aspectele care afectează relațiile dintre actorii din cadrul economiei dinamice bazate pe date (act 
legislativ privind datele);  

- catalizatori: investiții în date și consolidarea capacităților și infrastructurilor  
Europei pentru găzduirea, prelucrarea și utilizarea datelor, interoperabilitate (Europa ar trebui să 
ofere un mediu care să sprijine inovarea bazată pe date și să stimuleze cererea de produse și 
servicii care se bazează pe date ca factor important de producție. Acțiuni cheie: investiții într-un 
proiect cu impact ridicat privind spațiile europene ale datelor; semnarea memorandumurilor de 
înțelegere cu statele membre privind interconectarea cloudului; 
lansarea unei piețe europene a serviciilor de cloud, care să integreze ansamblul ofertelor de 
servicii de cloud; crearea unui cadru de (auto)reglementare al UE în domeniul cloudului); 
  - competențe: responsabilizarea persoanelor, investirea în competențe și în IMM-uri 
(Finanțarea dedicată competențelor în cadrul programului Europa digitală va contribui la 
reducerea decalajului în ceea ce privește volumele mari de date și capacitățile de analiză. Până în 
2025, UE și statele sale membre ar trebui să fi redus la jumătate penuria actuală de un milion de 
specialiști în domeniul digital, inclusiv prin punerea accentului pe creșterea participării femeilor. 
În ceea ce privește alfabetizarea generală în domeniul datelor, agenda privind competențele 
consolidate va stabili o cale de urmat care să arate modul în care acțiunea UE și a statelor sale 
membre poate spori proporția populației din UE care deține competențe digitale de bază. Unul 
dintre obiectivele principalele ale Planului de acțiune actualizat pentru educația digitală va fi 
îmbunătățirea accesului la date și consolidarea utilizării acestora în scopul adaptării instituțiilor 
de educație și formare la era digitală); 

 - spații europene comune ale datelor în sectoarele strategice și domeniile de interes 
public (Aceste spații trebuie completate cu politici care să stimuleze utilizarea datelor și a cererii 
de servicii îmbogățite cu date. Comisia va sprijini crearea a nouă spații europene comune ale 
datelor: al datelor industriale (referitoare la industria prelucrătoare); al datelor referitoare la 
Pactul ecologic european; al datelor privind mobilitatea; al datelor medicale; al datelor financiare; 
al datelor privind energia; al datelor privind agricultura; ale datelor pentru administrațiile publice; 
al datelor privind competențele); 

- spațiul european comun al datelor privind competențelor este necesar pentru a reduce 
neconcordanțele de competențe dintre sistemul de educație și de formare, pe de o parte, și nevoile 
pieței forței de muncă, pe de altă parte.  Sistemele europene de educație și formare și piețele forței 
de muncă trebuie să se adapteze rapid la noile nevoi în materie de competențe. Acest lucru 
necesită date de înaltă calitate privind calificările, oportunitățile de învățare, locurile de muncă și 
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seturile de competențe ale persoanelor. Comisia va întreprinde următoarele acțiuni: sprijinirea 
statelor membre cu privire la dezvoltarea unor planuri de transformare a acreditărilor digitale și la 
pregătirea unor seturi de date reutilizabile pentru calificări și oportunități de învățare și stabilirea 
unui model de guvernanță pentru gestionarea în curs a cadrului de acreditări digitale Europass, în 
strânsă cooperare cu statele membre și cu principalele părți interesate; 

- viziunea privind un spațiu european comun al datelor implică o abordare deschisă, dar 
asertivă, a fluxurilor internaționale de date, bazată pe valorile europene, dar în anumite țări terțe 
se confruntă din ce în ce mai mult cu obstacole nejustificate și restricții digitale; 

- Comisia va crea un cadru european analitic pentru măsurarea fluxurilor de date. Acesta ar 
trebui să fie un cadru durabil care să ofere instrumentele necesare pentru efectuarea unei analize 
continue a fluxurilor de date și a dezvoltării economice a sectorului de prelucrare a datelor din 
UE; 

- Comunicarea propune o strategie europeană privind datele, a cărei ambiție este de a 
permite UE să devină cea mai atractivă, cea mai sigură și cea mai dinamică economie bazată pe 
date din lume, ajutând astfel Europa ca, prin intermediul datelor, să își îmbunătățească deciziile și 
să ofere o viață mai bună tuturor cetățenilor săi. Comunicarea enumeră o serie de măsuri de 
politică și de investiții necesare pentru atingerea acestui obiectiv. Viitorul tehnologic al UE 
depinde de capacitatea sa de a valorifica punctele sale forte și oportunitățile oferite de creșterea 
continuă a producției și a utilizării datelor. 

 
În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți, întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil Comunicării.  
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