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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană 

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

Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru transporturi și infrastructură a fost sesizată, pentru 

examinare pe fond, cu Comunicare a Comisiei către Parlamentul European,Consiliu , Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor [COM(2020)66], transmisă cu actul 

nr.3/E/5.03.2020 [E4/2020]. 

                 Inovarea bazată pe date are potențialul de a aduce beneficii enorme pentru cetățeni, având 

contribuție inclusiv la Pactul ecologic european.  

                 Comunicarea prezintă o strategie privind măsurile de politică și investițiile necesare 

dezvoltării economiei bazate pe date în următorii 5 ani astfel încât să se permită dezvoltarea UE în 

termeni digitali și plasarea sa în cursa către rolul de lider în economia bazată pe date.  

                  Datele reprezintă componenta vitală a dezvoltării economice, stând la baza dezvoltării de 

produse noi, antrenând sistemele de inteligență artificială, ajutând în abordarea provocărilor societale 

ș.a.  

                  Începând cu anul 2014, Comisia a luat o serie de măsuri, creând un cadru solid pentru 

încrederea digitală, prin Regulamentul general privind protecția datelor. Totodată au fost elaborate 

Regulamentul privind libera circulație a datelor fără caracter personal, Regulamentul privind 
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securitatea cibernetică, Directiva privind datele deschise și s-au creat angajamentele în diplomația 

digitală prin certificarea a 13 țări ce oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.  

                   Fiind convinsă că prin utilizarea datelor, întreprinderile din sectorul public din UE pot lua 

decizii mai bune, Comisia consideră că UE ar trebui să creeze un mediu de politici atractiv, astfel ca, 

până în 2030, cota în economia bazată pe date să corespundă cel puțin ponderii sale economice, nu în 

mod întâmplător, ci pentru că acest lucru a fost o alegere.  

                   Valorificarea potențialului UE în domeniul economiei bazate pe date întâmpină o serie de 

probleme ce țin de disponibilitatea datelor, dezechilibrele în ceea ce privește puterea de piață, 

interoperabilitatea și calitatea datelor, guvernanța datelor, infrastructurii și tehnologiei de date, 

competențele și alfabetizarea în domeniul datelor, securitatea cibernetică.  

 În fața acestor impedimente Comisia propune o strategie europeană ce are la bază acțiuni 

realizabile pe patru piloni. Primul reprezintă un cadru de guvernanță transsectorial pentru accesul la 

date și utilizarea acestora. Astfel se urmărește instituirea unui cadru legislativ generic pentru 

guvernanța spațiilor europene comune ale datelor. În vederea punerii la dispoziție a unor seturi 

esențiale de date de referință din sectorul public în scopul inovării, Comisia va iniția procedura de 

adoptare a unui act de punere în aplicare privind seturile de date cu valoare ridicată, făcând aceste 

seturi disponibile gratuit în întreaga UE. Nu în ultimul rând, Comisia urmărește propunerea unui act 

legislativ privind datele până în anul 2021 și revizuirea cadrului politic existent în contextul pachetului 

legislativ privind serviciile digitale. 

                 Al doilea pilon ține de catalizatori, investiții în date și consolidarea capacităților și 

infrastructurilor Europei pentru găzduirea, prelucrarea și utilizarea datelor, interoperabilitate. În cadrul 

acestui pilon Comisia urmărește realizarea de investiții într-un proiect cu impact ridicat privind spațiile 

europene ale datelor, care să cuprindă arhitecturi pentru schimbul de date și mecanismele de 

guvernanță, precum și interconectarea la nivel european a infrastructurilor de cloud sigure și eficiente 

din punct de vedere energetic și a serviciilor conexe, cu scopul de a facilita investiții combinate în 

valoare de 4-6 miliarde euro, din care Comisia ar putea avea drept obiectiv investirea a 2 miliarde 

euro. Tot la nivelul acestui pilon, Comisia are în vedere semnarea memorandumurilor de înțelegere cu 

statele membre privind interconectarea cloudului, lansarea unei piețe europene a serviciilor de cloud și 

crearea unui cadru de autoreglementare al UE în domeniul cloudului. 

             Al treilea pilon cuprins în strategie evaluează competențele, responsabilizarea persoanelor, 

investirea în competențe și în IMM-uri. Astfel, Comisia urmărește analizarea posibilității de a 

îmbunătăți dreptul persoanelor la portabilitatea datelor, oferindu-le acestora un grad mai mare de 

control asupra celor care pot utiliza și accesa datele generate în mod automat. 

             Al patrulea pilon de acțiune se concentrează asupra spațiilor europene comune ale datelor în 

sectoarele strategice și domeniile de interes public. Comisia va sprijini crearea a nouă spații europene 

comune ale datelor pe domenii precum datele industriale, datele medicale, datele privind mobilitatea 

ș.a.  
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               Comisia urmărește îmbunătățirea continuă a capacității de analiză asupra interesului strategic 

al UE în ceea ce privește facilitarea în continuare a fluxurilor internaționale de date, stabilind crearea 

unui cadru european analitic pentru măsurarea fluxurilor de date.  

               Anexa la Comunicare aduce informații suplimentare cu privire la politicile și legislația 

sectoriale, care stau la baza creării de astfel de spații, detaliind 10 spații europene comune, precum și 

acțiunile necesare în vederea valorificării potențialului acestora. 

         Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au examinat și dezbătut 

documentul mai sus menționat în ședința online din data de 2 aprilie 2020 și au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru afaceri europene un proiect de opinie 

favorabil asupra Comunicării Comisiei Către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor– COM (2020)66. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Marius Bodea 


