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Domnule Președinte,  

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor – O strategie europeană privind datele [COM(2020) 66 final]. 

Comisia apreciază decizia Camerei Deputaților de a analiza această comunicare și 

salută sprijinul acordat obiectivelor enunțate în comunicare. Comisia s-a angajat să 

pună în aplicare strategia europeană privind datele pentru a crea o piață unică 

europeană a datelor, în cadrul căreia inovarea bazată pe date va aduce beneficii enorme 

pentru întreprinderi și cetățeni, de exemplu prin îmbunătățirea serviciilor publice, 

furnizarea de medicamente personalizate și contribuția la Pactul verde european, 

promovând dubla tranziție, inclusiv în sectorul agricol.  

Criza provocată de COVID-19 a subliniat importanța datelor, care vor continua să fie 

esențiale pentru cercetarea științifică a virusului și înțelegerea modului în care acesta se 

răspândește, optimizarea aprovizionării cu echipamente de protecție personală și 

anticiparea consecințelor crizei economice viitoare. În acest context, spațiul european al 

datelor medicale va aduce beneficii semnificative atât pentru cercetarea medicală, cât și 

pentru dezvoltarea și testarea unor tehnologii digitale inovatoare în domeniul sănătății. 

Comisia lucrează la o propunere de cadru legislativ orizontal pentru guvernanța datelor. 

Propunerea va sprijini introducerea spațiilor europene comune ale datelor, inclusiv în 

domeniul sănătății, al mediului/climei și al agriculturii, printre altele prin crearea 

încrederii în mecanismele de schimb de date și, după caz, în noii intermediari. Astfel se 

va sprijini schimbul de date pe bază de voluntariat. Adoptarea, preconizată pentru 2021, 

a unui act de punere în aplicare privind seturile de date cu valoare ridicată ar pune la 

dispoziție, gratuit și în mod uniform la nivelul UE, date publice de înaltă calitate, în 

formate care să poată fi citite automat. Actul de punere în aplicare va constitui un 
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element important pentru aplicarea tehnologiilor datelor în domenii importante precum 

agricultura și mediul. Este, de asemenea, în curs de elaborare un act legislativ privind 

datele, care va aborda chestiunea echității în ceea ce privește accesul la date și 

utilizarea acestora, precum și drepturile și obligațiile persoanelor și ale organizațiilor în 

ceea ce privește datele. 

Comisia profită de această ocazie pentru a sublinia importanța investițiilor în 

infrastructurile digitale și de date în întreaga Uniune Europeană, inclusiv în contextul 

planului de redresare NextGenerationEU. Planul de redresare și strategia privind datele 

au un potențial ridicat de creare de sinergii. În mod ideal, acțiunile la nivelul UE, pe de 

o parte, și activitățile și investițiile din diferitele state membre ale UE, pe de altă parte, 

se vor consolida reciproc. 

Comisia dorește, de asemenea, să sublinieze rolul important pe care cercetarea și 

inovarea îl joacă în ceea ce privește stimularea unei utilizări eficace a datelor în 

beneficiul societății și al economiei. În această privință, Comisia a propus mai multe 

inițiative relevante în cadrul viitorului program de cercetare și inovare Orizont Europa. 

Comisia are convingerea că dialogul politic cu parlamentele naționale este esențial 

pentru a se crea legături între instituțiile și cetățenii Uniunii Europene și așteaptă cu 

interes continuarea dialogului cu Camera Deputaților în viitor. 

Cu deosebită considerație, 

 

Maroš Šefčovič      Thierry Breton 

Vicepreședinte       Membru al Comisiei 
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