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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

Comisia pentru industrii și servicii 
 

                

Nr. 4c-3/139/2020 

13.05.2020 

 
 
 
Către 
COMISIA DE AFACERI EUROPENE 

 

 

 

 

PROIECT DE OPINIE 

asupra Cominicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie europeană 

privind datele 

 

 

  În conformitate cu prevederile art.171 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 industrii și servicii a fost sesizată, pentru 

examinarea pe fond, cu Cominicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie europeană 

privind datele [COM(2020)66], transmisă cu actul nr.3/E/05.03.2020 [E4/2020]. 

Comunicarea prezintă o strategie pentru măsuri și investiții politice pentru a 

susține economia datelor pentru următorii 5 ani. 

Obiectivul propus este de a stabili politicile și investițiile aferente pentru 

dezvoltarea în continuare a economiei datelor în următorii cinci ani, cu respectarea unor 

valori fundamentale: tehnologiile să fie puse în slujba oamenilor, o economie corectă și 

competitivă, o societate deschisă, democratică și sustenabilă. 

Scopul propus este crearea unui spațiu european unic al datelor/o piață unică 

europeană a datelor. 
Strategia are obiectivul creării unui spațiu comun european al datelor, 

abordând acțiunile necesare privind 

- măsurile intersectoriale pentru accesul și utilizarea datelor; 

- analiza datelor și consolidarea standardelor, instrumentelor și 

infrastructurilor europene pentru găzduirea, procesarea și utilizarea datelor; 

- competențe, incluzând investițiile în educația generală privind datele, 

abordând lipsa forței de muncă calificate, precum și consolidarea capacității IMM – 

urilor; 

- promovarea dezvoltării spațiilor europene comune de date în sectoare 

economice strategice și domenii de interes public. 

Comisia este procupată de problemele care persistă pe piața europeană a 

datelor, și anume: 
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- fragmentarea legislativă între țările membre; 

- disponibilitatea datelor – valoarea datelor constă în utilizarea și reutilizarea 

lor. În prezent, nu există suficiente date disponibile pentru reutilizarea, inclusiv pentu 

dezvoltarea inteligenței artificiale. Problemele pot fi grupate în termeni de cine este 

titularul datelor și cine este utilizatorul datelor. Respectarea deplină a normelor Uniunii 

Europene de protecție a datelor este sine qua non pentru opțiunile politice care apar în 

acest context, în funcție de natura datelor implicate (adică date cu caracter personal, date 

nepersonale sau seturi de date mixte care le îmbină pe cele două); 

- guvernanța datelor – sunt necesare abordări și structuri (publice și private) 

care să permită inovarea bazată pe date, pe fondul cadrului legal exist, alături de 

problemele de standardizare; 

- lipsa de instrumente pentru abilitarea persoanelor fizice să își exercite 

drepturile – persoanele fizice apreciază nivelul ridicat de protecție, însă reclamă absența 

unor instrumente și standarde tehnice care să facă mai ușoară exercitarea drepturilor lor; 

- lipsa susținerii bugetare adecvate la nivelul Comisiei Europene unde 

alocarea, pe acest domeniu, este mai mică cu 400% față de cea a Statelor Unite ale 

Americii și de 100% față de cea a Chinei;  

- competențe – în prezent, datele mari și cele analitice sunt în topul listei 

deficiențelor de competențe critice (comepențe la toate nivelurile, de la cele legate de 

datele științifice până la competențele de bază privind datele în sectorul public). În anul 

2018, au existat aproximativ 571.000 locuri de muncă neocupate în Uniunea Europeană 

28, care ar putea crește la 1,5 milioane în Uniunea Europeană 27. 

Comisia pune digitalizarea în centrul tuturor politicilor și priorităților sale.  

Dezvoltarea competențelor digitale trebui să fie prioritizată, mai ales în 

contextul măsurilor europene din ce în ce mai ambițioase în privința digitalizării și a 

datelor. 

Este necesar un efort din partea tuturor statelor membre pentru ca Uniunea 

Europeană să își dezvolte și să-și implementeze propriile capacități cheie, reducând astfel 

dependența de alte părți ale globului pentru cele mai importante tehnologii. 

Membrii comisiei au dezbătut Cominicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O 

strategie europeană privind datele în ședința din data de 11 mai 2020. 

  La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 22 deputați 

membri ai comisiei. 

  În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei inițiativei legislative. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Iulian Iancu 
 

 

 

 

  
 

Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 


