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Opinie 

 

privind COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR  

O strategia europeană privind datele 

COM(2020) 66 

În conformitate cu prevederile art. 171 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru 

politică externă, Comisia pentru transporturi şi infrastructură și Comisia pentru 

industrii şi servicii au fost sesizate pentru examinarea fondului Comunicării 

Comisiei către Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European 

și Commitetul Regiunilor – O Strategie europeană privind datele - COM(2020) 

66. 

Având în vedere: 

− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru politică externă, 

− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură, 

− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru industrii şi servicii, 
− Nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, 

− Fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană 
a Camerei Deputaților, 

− Analiza realizată de Comisia pentru afaceri europene. 

 

Comisia pentru afaceri europene: 

 

1. Susține prevederile Strategiei europene privind datele ce cuprinde direcțiile 

de acțiune pentru valorificarea potențialului Uniunii Europene, 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. 

2. Atrage atenția că pentru o poziție solidă pe plan internațional, Uniunea 

Europeană are nevoie de o bază industrială internă, diversificată și 

convergentă în profil teritorial. 

3. Susține că decizia referitoare la medicina personalizată pe bază pe date, 

ce ar permite definirea unei strategii terapeutice adaptate nevoilor 

persoanei în cauză, este dependentă de validarea deciziilor medicale de 

către medici și consideră că ar fi indicat să se elaboreze un cadrul normativ 

care să reflecte nevoia de precauție în adoptarea și utilizarea acestui tip de 

medicină. 

4. Recomandă o consultare susținută pentru a contrabalansa disproporția 

dintre capacitatea de participare masivă a întreprinderilor mari din domeniul 

tehnologiei ce dețin o parte semnificativă a datelor de la nivel mondial și 

disponibilitatea pentru consultare în mod obiectiv restrânsă a IMM-urilor și 

mai ales a microîntreprinderilor și a startup-urilor. 

5. Susține includerea agriculturii în măsurile de stimulare a ecosistemului, 

format din întreprinderi, societatea civilă și persoane fizice, deoarece prin  

servicii bazate pe date mai accesibile se creează noi produse la nivelul 

fermelor și în agricultură. 

6. Consideră că măsurile de corectare a dezechilibrelor puterii de piață, în 

ceea ce privește accesul la date și utilizarea acestora, necesită adoptarea 

unui cadru normativ cuprinzător, care să prevadă posibilitatea intervenției 

active pentru asigurarea unui nivel corespunzător de concurență, dacă este 

necesar. 

7. Subliniază necesitatea de a stimula învățarea informală și cea de pe tot 

parcursul vieții, inclusiv prin măsuri de validare și recunoaștere uniforme la 

nivelul Uniunii, astfel încât să fie asigurate competențele și inițierea în 

domeniul datelor, ca o premisă a asigurării libertăților fundamentale ale 

Uniunii și a funcționării pieței unice. 

8. Recomandă ca măsurile avute în vedere pentru a facilita utilizarea datelor 

în produse și servicii și sporirea cererii de servicii bazate pe date să se 

adreseze, în mod special, agriculturii, ocrotirii biodiversității, schimbărilor 

climatice și economiei circulare. 

9. Apreciază abordarea reținută a Comisiei Europene în ceea ce privește 

evitarea reglementării ex ante excesive și prea detaliate și preferința pentru 

o abordare flexibilă a guvernanței care să favorizeze experimentarea, 

iterația și diferențierea. 

10. Recomandă extinderea infrastructurii programului Copernicus de 

observare a Pământului,  susținerea spațiilor europene ale datelor și 

consolidarea ecosistemului Copernicus prin aplicarea de soluții tehnologice 



digitale europene, astfel încât să se vizeze și dezvoltarea de interfețe de 

acces prietenoase și cu acces la diferite niveluri de organizare a datelor, și 

să se susțină știința deschisă și știința cetățenească. 

11. Recomandă sprijinirea acțiunilor de învățare non-formală prin 

intermediul unor instrumente și mijloace specifice pentru responsabilizarea 

persoanelor în ceea ce privește controlul și utilizarea detaliată a datelor 

personale. 

12. Apreciază demersurile Comisiei Europene privind înlăturarea 

obstacolelor nejustificate din calea fluxurilor de date întâmpinate de către 

întreprinderile europene care își desfășoară activitatea în anumite state 

terțe, prin promovarea și protejarea normelor și standardelor europene de 

prelucrare a datelor în cadrul unor discuții bilaterale sau în foruri 

internaționale, inclusiv în cel al Organizației Mondiale a Comerțului.  

Comisia pentru afaceri europene, întrunită în ședința din 18 mai 2020, a 

hotărât cu unanimitate de voturi să adopte prezenta opinie care să fie 
transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea 

procedurii de examinare parlamentară. 

Propune informarea instituțiilor Uniunii Europene şi Guvernului României 

asupra observațiilor şi recomandărilor sale, ca o contribuție la procesul de 

formulare a unor politici eficiente în domeniul de referință. 

Propune, în același timp, transmiterea observațiilor/recomandărilor sale, 

Comisiei Europene, în cadrul dialogului politic informal propus de Comisia 
Europeană în Comunicarea „Furnizând rezultate pentru Europa”, COM (2006) 

211. 
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