
COMISIA EUROPEANĂ

Bruxelles, 2.7.2019 
C(2019) 4601 final

Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa cu privire la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul coordonat privind 
inteligenţa artificială [COM(2018) 795 final].

Acest plan coordonat face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri ambiţioase menite 
să promoveze inteligenţa artificială fiabilă pentru Europa, pe baza strategiei 
„Inteligenţa artificială pentru Europa” din 25 aprilie 2018 {COM (2018) 237 final}.

Comisia apreciază decizia Camerei Deputaţilor de a analiza planul coordonat şi salută 
sprijinul pentru măsurile propuse.

Comisia ia în serios preocupările exprimate de Camera Deputaţilor cu privire la 
răspunderea legată de aspectele etice ale inteligenţei artificiale. Orientările privind etica 
în domeniul inteligenţei artificiale fiabile au fost elaborate de Grupul de experţi la nivel 
înalt privind inteligenţa artificială, un grup de experţi independenţi înfiinţat de Comisie 
în iunie 2018, alcătuit din 52 de reprezentanţi ai mediului academic, ai societăţii civile şi 
ai industriei. Documentul, prezentat la 9 aprilie 2019, este menit să ofere orientări 
comunităţii din domeniul inteligenţei artificiale cu privire la modul în care se poate 
asigura că utilizarea inteligenţei artificiale în Uniune este etică şi fiabilă; comunitatea 
poate aplica orientările în mod voluntar. Documentul consideră răspunderea ca fiind 
una dintre cele şapte cerinţe-cheie pentru realizarea inteligenţei artificiale fiabile.

Comisia îşi exprimă satisfacţia cu privire la faptul că, pentru a analiza nevoile actuale şi 
obstacolele care stau în calea utilizării acestei tehnologii în cadrul pieţei unice şi la nivel 
internaţional, Camera Deputaţilor recomandă consultări ample şi structurate cu sectorul 
de afaceri. In lunile iunie şi noiembrie 2019, Comisia are în vedere organizarea unor 
discuţii ample şi structurate cu părţile interesate şi cu mediul de afaceri privind cea mai
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bună strategie de investiţii pentru asigurarea competitivităţii Europei. Discuţiile se vor 
concentra, printre altele, pe nevoile întreprinderilor, în general şi pe cele ale 
întreprinderilor nou-înfiinţate, în special, incluzând chestiuni privind sprijinul financiar, 
reglementarea, respectiv dereglementarea referitoare la barierele la intrarea pe piaţă şi 
fragmentarea pieţei, precum şi pe modul în care se pot păstra talentul şi excelenţa în 
Europa. Comisia salută, în special, sprijinul acordat de Camera Deputaţilor consolidării 
întreprinderilor nou-înfiinţate şi accesului acestora la finanţare, inclusiv prin finanţarea 
Invest EU.

Comisia ia notă de sprijinul Camerei Deputaţilor pentru flexibilizarea în continuare a 
pieţei forţei de muncă. în ceea ce priveşte impactul transformării digitale asupra pieţei 
forţei de muncă din UE, la 8 aprilie, Grupul la nivel înalt privind impactul transformării 
digitale asupra pieţelor forţei de muncă din UE şi-a prezentat lista de recomandări. 
Conform acestor recomandări, relaţiile de muncă ar trebui să se intensifice, iar dialogul 
dintre lucrători şi partenerii sociali ar trebui să fie mai bine organizat, în special în 
cadrul economiei platformelor. Protecţia socială împotriva şomajului, a bolilor şi a altor 
circumstanţe de viaţă ar trebui să fie accesibile indiferent de statutul profesional.

Comisia salută sprijinul larg exprimat de Camera Deputaţilor pentru inovare, diverse 
parteneriate de cercetare şi consolidarea excelenţei în cercetare. In cadrul actualului 
program „Orizont 2020”, Comisia intenţionează să sprijine reţelele centrelor de 
excelenţă în domeniul inteligenţei artificiale şi propune continuarea acestor eforturi în 
viitor în cadrul noului program „ Orizont Europa”. în plus, începând cu 2021, prin noul 
program „ Europa digitală ”, Comisia intenţionează să contureze transformarea digitală 
a Europei în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor. Cooperarea dintre cercetători şi 
industrie este esenţială în acest sens.

Comisia ia în serios preocupările exprimate de Camera Deputaţilor în ceea ce priveşte 
sprijinul specific acordat regiunilor Europei care rămân sub medie în ceea ce priveşte 
inovarea, dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor bazate pe inteligenţa artificială. 
Fondul european de dezvoltare regională are drept obiectiv consolidarea coeziunii 
economice şi sociale în Uniune prin corectarea dezechilibrelor dintre regiunile acesteia. 
Acesta îşi axează investiţiile pe mai midte domenii prioritare cheie, inclusiv pe inovare şi 
cercetare, precum şi pe agenda digitală.

Comisia salută sprijinul Camerei Deputaţilor pentru actualizarea planului. Această 
actualizare se va face anual. Va lua în considerare alte politici ale UE, de exemplu în 
domeniile menţionate de Camera Deputaţilor, cum ar fii datele, tehnologia spaţială, 
nanotehnologia, proiecţia mediului, economia circulară, biodiversitatea şi energia. De 
asemenea, actualizările periodice vor lua în considerare progresele tehnologice şi 
impactul acestora şi vor duce la adaptarea politicilor în consecinţă. în acest scop, se vor 
efectua analize de piaţă care vor include o axare sectorială.

Comisia ia în serios preocupările Camerei Deputaţilor în ceea ce priveşte utilitatea unor 
indicatori comuni pentru monitorizarea utilizării şi dezvoltării inteligenţei artificiale în 
Uniune. Pentru ca statele membre şi Comisia să poată monitoriza anual progresele 
înregistrate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a planului, statele membre şi Comisia
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vor trebui să identifice parametrii de investiţie relevanţi şi criterii de referinţă 
comparabile în ceea ce priveşte utilizarea, astfel încât să se atingă obiective comune.

Comisia speră că prezentul răspuns oferă clarificările necesare cu privire la aspectele 
semnalate de Camera Deputaţilor şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în 
viitor, inclusiv în contextul Strategiei României privind inteligenţa artificială.

Cu deosebită consideraţie,

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte

Mariya Gabriel 
Membru al Comisiei
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