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SUGESTII 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru industrie, 

cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât cooperarea în rândul oamenilor de știință europeni, utilizarea și schimbul de date, 

întotdeauna în conformitate cu autoritățile de protecție a datelor, precum și utilizarea unor 

noi soluții tehnologice, printre care tehnologia de tip cloud computing și digitalizarea 

științei europene, sunt esențiale pentru dezvoltarea pieței unice digitale; întrucât Cloudul 

european pentru știința deschisă va avea efecte pozitive asupra dezvoltării științifice în 

Europa și întrucât acesta trebuie dezvoltat și utilizat cu respectarea drepturilor 

fundamentale consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CDF), 

1. subliniază că dezvoltarea unui Cloud european pentru știința deschisă trebuie să se 

desfășoare cu respectarea drepturilor fundamentale consacrate în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, în special în ceea ce privește dreptul la protecția 

datelor, viața privată, libertate și securitate, și că trebuie să respecte principiile de  

luare în considerare a vieții private începând cu momentul conceperii și de respectare 

implicită a vieții private, precum și principiile proporționalității, necesității, reducerii la 

minimum a datelor și limitării scopului; recunoaște că aplicarea unor garanții 

suplimentare, precum pseudonimizarea, anonimizarea sau criptografia, inclusiv criptarea, 

poate reduce riscurile și îmbunătăți protecția pentru persoanele vizate atunci când datele 

cu caracter personal sunt utilizate în cadrul aplicațiilor cu volume mari de date sau în 

cloud computing; reamintește că anonimizarea este un proces ireversibil și invită Comisia 

să pregătească orientări cu privire la modul în care să se anonimizeze datele; reiterează 

necesitatea de a asigura protecția specială a datelor sensibile în conformitate cu legislația 

existentă; subliniază că, pentru a câștiga încrederea consumatorilor în această Inițiativa 

europeană în domeniul cloud computingului, este necesar să se țină seama de principiile 

menționate anterior, precum și de standarde de înaltă calitate, de fiabilitate și de 

confidențialitate; 

2. subliniază că utilizarea standardelor deschise și a programelor informatice gratuite și cu 

sursă deschisă este deosebit de importantă în asigurarea transparenței în ceea ce privește 

modul în care datele personale și alte tipuri de date sensibile sunt de fapt protejate; 

3. consideră că legislația UE actuală privind protecția datelor, în special Regulamentul 

general privind protecția datelor [Regulamentul (UE) nr. 2016/679 - RGPD]1 și Directiva 

privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii [Directiva (UE) 

2016/680]2recent adoptate, prevede garanții solide de protecție a datelor cu caracter 

personal, inclusiv a datelor colectate, agregate și pseudonimizate în scopul cercetării 

științifice și a datelor sensibile legate de sănătate, precum și condiții specifice privind 

publicarea și divulgarea acestora, dreptul persoanelor vizate de a se opune prelucrării 

ulterioare și, de asemenea, norme privind accesul autorităților de aplicare a legii în cadrul 

anchetelor penale; invită Comisia să ia în considerare aceste garanții pentru dezvoltarea 

Cloudului european pentru știința deschisă și punerea în aplicare a normelor care 

reglementează accesul la datele stocate în acesta; recunoaște că o abordare armonizată a 

                                                 
1 JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 
2 JO L 119, 4.5.2016, p. 89.  
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punerii în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor, care să cuprindă 

orientări, instrumente pentru a asigura conformitatea și lansarea unor campanii de 

informare a cetățenilor, cercetătorilor și întreprinderilor este esențială, în special pentru 

dezvoltarea Cloudului european pentru știința deschisă și facilitarea cooperării în 

domeniul cercetării, inclusiv prin calculul de înaltă performanță; 

4. consideră că fluxul liber de date este benefic pentru economia digitală și pentru 

dezvoltarea științei și cercetării; subliniază faptul că inițiativa Comisiei privind libera 

circulație a datelor ar trebui să permită sectorului european în creștere în domeniul cloud 

computingului să se situeze în fruntea cursei mondiale în sectorul inovării, inclusiv în 

scopuri științifice și privind inovarea; reamintește că orice transfer de date cu caracter 

personal către infrastructuri de cloud computing sau către alți destinatari situați în afara 

Uniunii ar trebui să respecte normele privind transferurile prevăzute în Regulamentul 

general privind protecția datelor și că inițiativa Comisiei privind libera circulație a datelor 

ar trebui să fie în conformitate cu aceste dispoziții; subliniază faptul că inițiativa ar trebui, 

de asemenea, să reducă restricțiile privind locul în care societățile ar trebui să își situeze 

infrastructura sau să își stocheze datele, deoarece acestea ar sta în calea dezvoltării 

economiei Europei și ar împiedica oamenii de știință să profite pe deplin de activitatea 

științifică bazată pe date, menținând restricțiile în conformitate cu legislația în materie de 

protecție a datelor pentru a preveni eventuale abuzuri referitoare la Cloudul european 

pentru știința deschisă; 

5. subliniază necesitatea comunității științifice de a dispune de o sursă deschisă, sigură și 

securizată de infrastructură de mare capacitate, pentru a înregistra progrese în domeniul 

cercetării și pentru a preveni eventuale încălcări ale normelor de securitate, atacuri 

cibernetice sau utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal, în special atunci când 

cantități mari de date sunt colectate, stocate și prelucrate; invită Comisia și statele membre 

să sprijine și să acorde stimulente pentru dezvoltarea tehnologiei necesare, inclusiv 

tehnologii criptografice, ținând seama de principiul garantării securității de la stadiul 

conceperii; sprijină eforturile Comisiei de a consolida cooperarea între autoritățile publice, 

industria europeană, inclusiv IMM-uri și întreprinderi nou-înființate, cercetători și mediul 

academic în domeniul volumelor mari de date și securitatea cibernetică, încă din primele 

etape ale procesului de cercetare și inovare, pentru a permite crearea unor soluții europene 

și a unor oportunități de piață inovatoare și demne de încredere, asigurând în același timp 

un nivel adecvat de securitate; 

6. îndeamnă Comisia să asigure dezvoltarea susținută și dinamică a unor sisteme de criptare 

cât mai solide care să nu poată fi compromise, chiar de către actori ostili din state străine 

și care să protejeze activitatea comunității științifice pe teritoriul UE, dacă este necesar; 

7. crede cu fermitate că Uniunea ar trebui să fie în prima linie în ceea ce privește securitatea 

și protecția datelor cu caracter personal, inclusiv a datelor sensibile, și ar trebui să 

promoveze un nivel ridicat de protecție a datelor și de securitate a datelor la nivel 

mondial; consideră că, pentru întreprinderile europene, cadrul UE de protecție a datelor, 

împreună cu o strategie cuprinzătoare în domeniul securității cibernetice care să asigure 

infrastructuri de date fiabile protejate împotriva pierderii datelor, a intruziunii sau 

atacurilor, ar putea constitui un avantaj competitiv în ceea ce privește protecția vieții 

private; îndeamnă Comisia să se asigure că cloudul european va apăra independența 

științifică și obiectivitatea cercetării și va proteja lucrările comunității științifice de pe 
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teritoriul Uniunii. 
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