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Inteligența artificială - O abordare europeană axată pe excelență și încredere 

COM(2020) 65 

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

Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru afaceri europene, Comisia 

pentru politică externă și Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate 

pentru examinarea fondului Cărții Albe - Inteligența artificială - O abordare 

europeană axată pe excelență și încredere-COM(2020) 65. 

Având în vedere: 

− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru politică externă, 

− 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 Cărții albe privind inteligența artificială - O abordare 

europeană axată pe excelență și încredere, întrucât tehnologia digitală este 

din ce în ce mai importantă pentru fiecare aspect al vieții de zi cu zi, iar 

cetățenii trebuie să poată avea încredere în aceasta. 

2. Atrage atenția că sunt necesare măsuri de ocrotire a concurenței libere și 

a antreprenoriatului, de asigurare a convergenței regiunilor, precum și de 

garantare a accesului pe piață și la finanțare a microîntreprinderilor și a 

start-up-urilor, care să contribuie la realizarea „ecosistemului de excelență” 



de-a lungul lanțurilor valorice, la stabilirea stimulentelor pentru accelerarea 

adoptării tehnologiei inteligenței artificiale, precum și la înființarea centrelor 

de inovare digitală. 

3. Subliniază că pentru a asigura respectarea normelor de protecție a 

drepturilor fundamentale și a drepturilor consumatorilor, în special în cazul 

sistemelor de inteligență artificială care prezintă un risc ridicat, este necesar 

ca pregătirea cadrului normativ să ia în considerare comportamentul și 

atitudinea specifice tinerei generații în societatea digitală, precum și 

volumul mare de date și numărul în creștere de interacțiuni cu mediul 

informatic, mai ales la periferia acestuia. 

4. Recomandă o consultare susținută cu mediul de afaceri pe parcursul 

eforturilor de stabilire a cadrului normativ al utilizării responsabile și de 

încredere a programelor din domeniul Inteligenței Artificiale, astfel încât 

acesta să nu atragă scăderea competitivității Uniunii Europene pe piața 

mondială. 

5. Consideră că trebuie sprijinite inițiativele cetățenești ce vizează creșterea 

capacității populației de a utiliza în siguranță inteligența artificială, prin 

popularizare sau participare la activități de știință deschisă. 

6. Subliniază necesitatea de a sprijini sectorul agricol, în special fermele mici, 

precum și autoritățile locale din zona rurală să adopte soluții bazate pe 

inteligența artificială, concomitent cu specializarea utilizatorilor în noile 

meserii necesare. 

7. Recomandă sprijinirea extinderii componentei Inteligenței Artificiale în cât 

mai multe domenii din programul de cercetare „Orizont Europa”. 

8. Recunoaște că Uniunea Europeană este bine plasată pentru a beneficia de 

potențialul Inteligenței Artificiale, nu numai în calitate de utilizator, ci și în 

calitate de creator și producător a acestei tehnologii avansate, dar 

reamintește importanța pentru reziliența socioeconomică a păstrării 

sprijinului în sectoarele economice tradiționale, pentru menținerea și 

extinderea capacităților de producție de înaltă tehnicitate în Europa. 

9. Recomandă ca pentru inițierea în domeniul datelor și dezvoltarea 

competențelor necesare pentru a lucra în domeniul inteligentei artificiale  să 

fie sprijinită educația științifică non-formală și informală, precum și 

învățarea pe parcursul vieții având în vedere importanța acestora  pentru 

piața unică. 

10. Recomandă analizarea posibilităților de standardizare a organizării 

datelor și a fluxurilor de date și dezvoltarea hub-urilor de date publice din 

diverse domenii active la nivelul Uniunii Europene, în scopul valorificării 

volumului tot mai mare de date publice și industriale, insuficient utilizate și 

a stimulării economiei bazate pe date. 

11. Subliniază necesitatea de a elabora un cadru de încredere specific 

serviciilor medicale, astfel încât să fie redus riscul de a cauza prejudicii. 



12. Recomandă revizuirea cadrului european de protecție a datelor, pentru 

a ține seama de experiența dobândită, ce a adus în prim-plan atât situații 

contrare scopului declarat, cât și noile pericole ce rezidă din folosirea cu rea-

credință a inteligenței artificiale. 

13. Recomandă stabilirea cu maximă operativitate a unor reguli de 

informare a utilizatorului în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale 

în serviciile digitale și de date mobile, precum și în serviciile de utilități 

publice.  

14. Consideră că structura de guvernanță europeană în materie de 

inteligență artificială, prevăzută sub forma unui cadru de cooperare între 

autoritățile naționale competente trebuie realizată astfel încât să nu 

reprezinte o povară pentru contribuabilul european sau pentru întreprinderi 

și solicită derularea unor consultații publice în acest sens.  

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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