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 În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeana (TUE), a 

Protocolului nr. 1 și 2, anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), și în urma aprobării de către Biroul Permanent al Camerei 

Deputaților a listei de proiecte de acte legislative și a proiectelor de acte fără 

caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană, Comisia pentru politică externă 

a fost sesizată pentru examinare în fond, la data de 23 martie 2020, cu 

documentul nelegislativ: Comunicarea Comisiei Europene „O Strategie 

Europeană privind datele”, COM(2020)66.  

Membrii Comisiei au examinat și dezbătut documentul mai sus menționat, 

având în vedere fișa de informare a Direcției pentru Uniunea Europeană și nota de 

evaluare a Ministerului Afacerilor Externe. 

Comisia europeană acordă o importanță deosebită consolidării rolului de 

lider al Uniunii Europene în domeniul digital printr-o abordare europeană 

coordonată privind implicațiile umane și etice ale inteligenței artificiale (IA) și 

printr-o reflecție asupra utilizării mai eficiente a datelor mari pentru inovație, 

punând accent pe măsurile care să asigure o acțiune unitară în promovarea și 

dezvoltarea IA pe baza valorilor europene. 

Având în vedere că inteligența artificială este prezentă în toate domeniile de 

activitate, în majoritatea aspectelor vieții cotidiene; datele - fie că este vorba 

despre Big Data sau Small Data – sunt prezente în industrie, comerț, sănătate, 
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cultură, educație, administrații publice, precum și riscurile de care este însoțit 

avansul tehnologiilor legate de IA - interferența potențială cu drepturile 

fundamentale ale cetățenilor,  Uniunea Europeană, pentru a crea infrastructura 

prezentă de date și cloud, dar și un climat de încredere în utilizarea și utilizatorii 

acestor tehnologii cu avans foarte rapid, a investit între 4 și 6 miliarde de euro, 

ceea ce a condus la crearea a circa 6 milioane de noi locuri de muncă. Astfel, 

pachetul digital prezentat de Comisia Europeană la 19 februarie 2020 conține trei 

documente cu caracter politic nelegislativ: „Carte albă - Inteligența artificială - O 

abordare europeană axată pe excelență și încredere” și  „O strategie europeană 

privind datele”. 

Necesitatea unei noi strategii europene derivă din mărirea permanentă a 

fluxului de date, dar și al implicării tot mai accentuate nu doar a industriilor, ci și a 

persoanelor individuale în acest flux. Comisia Europeană preconizează, pentru anul 

2025, o creștere cu 530% a volumului global de date, o economie bazată pe date 

în valoare de 829 miliarde euro (301 miliarde în 2018), 10,9 milioane de 

profesioniști în domeniul datelor (5,7 în 2018), 65% din populație va avea 

cunoștințe digitale de bază (57 în 2018). 

De strategia digitală a UE vor beneficia cetățenii (tehnologiile digitale vor 

contribui la îmbunătățirea vieții cotidiene), întreprinderile (va fi creat cadrul 

necesar pentru lansare, dezvoltare, inovare, interacțiune) și mediul (tehnologiile 

digitale vor contribui la atingerea obiectivului neutralității climatice). 

Prin această Comunicare, Comisia Europeană prezintă o strategie pentru 

măsuri și investiții politice pentru a susține economia datelor pentru următorii cinci 

ani, urmărind obiectivul de a crea un spațiu comun european al datelor. 

Măsurile necesare care vor fi abordate se referă la: 

- Măsuri intersectoriale pentru accesul și utilizarea datelor; 

- Analiza datelor și consolidarea standardelor, a instrumentelor și a 

infrastructurilor europene pentru găzduirea, procesarea și utilizarea 

datelor; 

- Competențe, incluzând investiții în educația generală privind datele, 

abordând lipsa forței de muncă calificată, precum și consolidarea 

capacității IMM-urilor; 

- Promovarea dezvoltării spațiilor europene comune de date în sectoarele 

economiei strategice și în domeniul de interes public. 
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Comisia își propune crearea a nouă spații europene comune ale datelor 

pentru: industria prelucrătoare, Pactul ecologic european, mobilitatea, domeniul 

medical, domeniul financiar, energie, agricultură, administrații publice, competențe 

care sunt prezentate în Anexa Comunicării. 

România apreciază acest demers ca fiind o prioritate foarte importantă, 

subscriind obiectivului propus de a fi creat un spațiu european unic al datelor. 

În şedinţa din data de 22 aprilie 2020, în urma dezbaterilor și a opiniilor 

formulate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită 

Comisiei pentru afaceri europene un proiect de opinie favorabil asupra 

COMUNICĂRII COMISIEI EUROPENE „O STRATEGIE EUROPEANĂ PRIVIND 

DATELE”, COM(2020)66.  

 

 

        Preşedinte,                          Secretar, 

 

         Biró Rozália-Ibolya                 Mirela Furtună 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_57_RO_ACTE_f.pdf

