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PROIECT DE OPINIE 

asupra  

Comunicării Comisiei Europene Carta albă Inteligența artificială –  
O abordare europeană axată pe excelență și încredere 

COM(2020)65  

 

 
 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 Cartea albă 

Inteligența artificială – O abordare europeană axată pe excelență și 

încredere, COM (2020) 65.  

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. 

În contextul unei concurențe globale acerbe, este necesară o abordare 

europeană solidă, având ca punct de plecare strategia europeană pentru 

Inteligență Artificială (IA) prezentată în aprilie 20181. Pentru a valorifica 

oportunitățile și a aborda provocările legate de IA, UE trebuie să aibă o poziție 

unitară și să își definească o cale proprie, bazată pe valorile europene, pentru 

promovarea dezvoltării și implementării IA. 

 
1 Inteligența artificială pentru Europa, COM(2018) 237 final. 

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


 

Comisia Europeană este hotărâtă să faciliteze descoperirile științifice, să 

mențină poziția de lider a UE în domeniul tehnologic și să se asigure că noile 

tehnologii sunt utilizate în serviciul tuturor europenilor, îmbunătățindu-le viața și 

respectându-le totodată drepturile. 

Se dorește o adoptare europeană coordonată privind implicațiile umane și 

etice ale IA, precum și un proces de reflecție privind o utilizare mai bună a 

volumelor mari de date pentru a sprijini inovarea.  

Comisia sprijină o abordare orientată spre reglementare și investiții, având 

un dublu obiectiv: să promoveze adoptarea IA și să vizeze și riscurile asociate 

anumitor utilizări ale acestei noi tehnologii, scopul prezentei Cartei Albe fiind 

stabilirea opțiunilor de politică prin care se pot realiza aceste obiective, fără a viza 

dezvoltarea și utilizarea IA în scopuri militare.  

IA este un ansamblu de tehnologii care combină date, algoritmi și putere de 

calcul. Progresele în materie de calcul și disponibilitatea tot mai mare a datelor 

sunt, prin urmare, factori-cheie ai actualei dezvoltări accelerate a IA, iar Europa își 

poate combina punctele forte în materie de tehnologie și industrie cu o 

infrastructură digitală de înaltă calitate și cu un cadru de reglementare bazat pe 

valorile sale fundamentale pentru a deveni un lider mondial în domeniul 

inovării în economia bazată pe date și în aplicațiile sale, astfel cum se 

prevede în Strategia europeană privind datele2. Pe această bază, Europa poate 

dezvolta un ecosistem de IA de care să beneficieze întreaga societate și economie 

europeană: 

• pentru cetățeni, noile beneficii vor fi resimțite, de exemplu, printr-o 

asistență medicală mai bună, aparate de uz casnic care se defectează mai 

rar, sisteme de transport mai sigure și mai ecologice, servicii publice mai 

bune;  

• pentru întreprinderi, de exemplu pentru dezvoltarea unei noi generații de 

produse și servicii în domeniile în care Europa este deosebit de competitivă 

(utilaje, transporturi, securitate cibernetică, agricultură, economia verde și 

circulară, asistență medicală și sectoare cu valoare adăugată ridicată, cum 

ar fi moda și turismul) și  

• pentru serviciile de interes public, de exemplu prin reducerea costurilor de 

furnizare a serviciilor (transport, educație, energie și gestionarea 

 
2 COM(2020) 66 final. 



 

deșeurilor), prin îmbunătățirea durabilității produselor3 și prin dotarea 

autorităților de aplicare a legii cu instrumentele adecvate pentru a asigura 

securitatea cetățenilor4, cu garanții corespunzătoare privind respectarea 

drepturilor și a libertăților. 

Opțiunile de politică cuprinse în Carta Albă se concentrează în jurul a două 

sintagme: „ecosistem al excelenței” și „ecosistem al încrederii”, a căror 

transpunere în practică presupune realizarea unor acțiuni bine definite. 

 În ceea ce privește dezvoltarea unui ecosistem al excelenței, Comisia 

propune: 

• intensificarea cooperării cu statele membre, ceea ce ar implica revizuirea 

Planului coordonat pentru inteligența artificială [COM (2018) 795]; 

• crearea unor centre de excelență și de testare pentru finanțarea cărora să se 

poată combina investiții europene, naționale și private și adoptarea un nou 

instrument juridic în acest sens; 

• actualizarea planului pentru educația digitală, prin intermediul pilonului 

„competențe avansate” al Programului Europa digitală; 

• sprijinirea activității centrelor de inovare digitală și a platformelor de IA, 

crearea a cel puțin unui centru de inovare digitală specializat în IA în fiecare stat 

membru; 

• instituirea unui nou tip de parteneriat public-privat în domeniul IA, datelor și 

roboticii; 

• impulsionarea adoptării IA de către sectorul public; 

• asigurarea accesului la date și la infrastructuri de calcul. 

În ceea ce privește dezvoltarea unui ecosistem al încrederii, Comisia propune: 

• adaptarea noii legislații referitoare la IA la noile riscuri, care pot fi legate de 

amenințările cibernetice, de securitatea personală (asociate, de exemplu, noilor 

aplicații ale IA, cum ar fi în aparatele de uz casnic) sau pot decurge din pierderea 

conectivității etc; 

• implementarea unor seturi obiective de date; 

• introducerea cerinței ca sistemele de IA cu grad ridicat de risc să fie 

transparente, trasabile și să se afle sub control uman; 

 
3 IA și digitalizarea, în general, sunt factori esențiali pentru realizarea ambițiilor prevăzute în Pactul ecologic european. Cu toate 

acestea, actuala amprentă de mediu a sectorului TIC este estimată la peste 2 % din totalul emisiilor de la nivel mondial. Strategia 

digitală europeană care însoțește prezenta carte albă propune măsuri de transformare ecologică în domeniul digital. 
4 Instrumentele de IA pot contribui la asigurarea unei mai bune protecții a cetățenilor UE împotriva criminalității și a actelor de 

terorism.   

 Astfel de instrumente ar putea, de exemplu, să ajute la identificarea propagandei teroriste online, să identifice tranzacțiile 

suspecte în cazul vânzării de produse periculoase, să identifice obiecte ascunse periculoase sau substanțe ori produse ilicite, să 

ofere asistență cetățenilor în situații de urgență și să ajute la ghidarea persoanelor care acordă primul ajutor.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1584003042709&uri=CELEX:52018DC0795


 

• inițierea unei dezbateri publice la nivelul UE cu privire la utilizarea 

identificării biometrice la distanță (recunoașterea facial). 

Carta Albă este însoțită de Strategia europeană privind datele care își 

propune să permită Europei să devină ”cel mai atractiv, cel mai sigur și cel mai 

dinamic hub de date din lume”. 

În concluzie, Carta Albă prezintă opțiuni de politici care să permită o 

dezvoltare rapidă și etică a IA în Europa, respectând pe deplin valorile și drepturile 

cetățenilor europeni, Comisia plasând digitalizarea în centrul tuturor politicilor și 

priorităților sale pentru că soluțiile digitale vor permite o abordare complet 

integrată a ciclului de viață.  

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 CARTEA ALBĂ INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ – O 

ABORDARE EUROPEANĂ AXATĂ PE EXCELENȚĂ ȘI ÎNCREDERE, COM (2020) 65.  

 

 

        Preşedinte,                          Secretar, 

 

         Biró Rozália-Ibolya                  Mirela Furtună 


