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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută intenția Comisiei de a crea o piață unică veritabilă și inovatoare a datelor, ce 
joacă rolul de coloană vertebrală a economiei datelor și a competitivității Uniunii, 
promovând și protejând totodată normele și standardele europene de prelucrare a 
datelor, în deplină conformitate cu legislația UE; consideră că asigurarea încrederii în 
serviciile digitale și în produsele inteligente este esențială pentru ca piața unică digitală 
să crească și să prospere și ar trebui să se afle în centrul politicilor publice și, totodată, 
al modelelor de afaceri; subliniază că o piață unică a datelor ar trebui să permită 
întreprinderilor și cetățenilor europeni să se dezvolte și să beneficieze de servicii și 
produse inovatoare și competitive, contribuind în același timp la realizarea obiectivelor 
UE;

2. consideră că asigurarea accesului la date, fără a aduce atingere normelor referitoare la 
protecția datelor, este esențială pentru garantarea drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor, dar și pentru inovarea și creșterea întreprinderilor, în special a start-up-urilor 
și a IMM-urilor; salută, prin urmare, acțiunile prevăzute de Comisia Europeană în 
comunicarea sa pentru a aborda lipsa actuală de disponibilitate a datelor; invită Comisia 
să evalueze în detaliu modul în care se poate construi modelul de guvernanță a datelor, 
ținând seama de modelele existente și de avantajele și riscurile aferente acestora; 
subliniază că evaluarea ar trebui să țină seama în mod corespunzător de aspectele legate 
de securitatea cibernetică; observă faptul că un model descentralizat poate oferi mai 
multe garanții în ceea ce privește protecția vieții private și, în funcție de context, ar 
putea fi luat în considerare ca opțiune pentru modelul de guvernanță a datelor;

3. subliniază importanța elaborării de propuneri legislative pentru a asigura o veritabilă 
piață unică a datelor; subliniază că astfel de propuneri ar trebui să se bazeze pe evaluări 
aprofundate ale impactului, inclusiv, printre altele, pe cele mai bune practici, pe analize 
cost-beneficiu și, acolo unde este posibil, pe analize comparative ale mediului de 
reglementare, inclusiv în țările terțe, pentru a oferi pieței interne un mediu de 
reglementare bine orientat și bazat pe dovezi, fără a împiedica demararea la timp a 
eventualelor proiecte; sugerează, de asemenea, faptul că Comisia ar putea să ia în 
considerare posibilitatea de folosi rezultatele proiectelor-pilot drept bază pentru 
programele sale privind schimbul de date și inițiativele în domeniul cloud 
computingului;

4. subliniază importanța unei abordări coerente care să poată defini modul în care 
dispozițiile privind schimbul de date vor interacționa cu legislația existentă și cu cea 
viitoare; relevă faptul că, în acest mod, se va putea asigura coerența între Legea privind 
datele și Legea privind guvernanța datelor, pe de o parte, și actul legislativ privind 
serviciile digitale și actul legislativ privind piețele digitale, pe de altă parte;

5. subliniază faptul că este important ca, atunci când se instituie veritabile spații europene 
comune de date, să se găsească un echilibru adecvat între o serie de norme clar definite, 
asigurând totodată suficient spațiu de manevră pentru inovare și răspunsuri rapide la 



PE659.085v02-00 4/11 AD\1221963RO.docx

RO

noile tehnologii; invită Comisia să abordeze problema fragmentării pieței unice și a 
divergențelor nejustificate existente între cadrele normative ale statelor membre, pentru 
a asigura dezvoltarea unor spații comune de date în UE;

6. invită Comisia să se asigure că piața unică a datelor va face posibilă definirea unei 
proceduri europene de prelucrare a datelor, garantând astfel o mai mare disponibilitate a 
datelor necesare pentru a aborda provocările societale și care pot fi utilizate în 
economie, respectând și promovând în același timp valorile europene comune 
consacrate în tratate, inclusiv drepturile fundamentale, precum și principiul concurenței 
loiale; îndeamnă Comisia să responsabilizeze consumatorii, acordând o atenție 
deosebită anumitor grupuri de consumatori considerați vulnerabili, cu scopul de a le 
permite să păstreze controlul asupra datelor lor, asigurând, în același timp, utilizarea 
eficace a datelor; invită Comisia să adopte o abordare prudentă pentru a asigura în 
continuare faptul că consumatorii sunt în măsură să decidă cine și în ce circumstanțe 
primește acces la datele lor cu caracter personal; consideră că datele industriale și datele 
cetățenilor ar putea contribui la dezvoltarea de soluții inovatoare digitale și sustenabile 
pentru produse și servicii care să aducă beneficii consumatorilor europeni și 
întreprinderilor europene; încurajează Comisia să evalueze mecanismele și 
instrumentele posibile pentru a permite și a facilita donarea de date care pot fi de interes 
public de către întreprinderi și persoane fizice, respectând totodată legislația europeană 
existentă;

7. subliniază necesitatea de a furniza o definiție comună a ceea ce ar trebui considerat 
drept altruism în materie de date, precum și criterii clare pentru a stabili în ce situații se 
consideră că donarea de date servește interesului general; subliniază faptul că este 
important să existe norme clare privind modul în care aceste date pot fi donate și 
utilizate; subliniază că datele donate conform principiului altruismului în materie de 
date sunt destinate prelucrării în scopuri de interes general și nu ar trebui utilizate pentru 
a urmări exclusiv interese comerciale;

8. subliniază necesitatea de a aborda aspecte specifice care ar putea apărea în ceea ce 
privește accesul la datele consumatorilor și controlul acestora, în special în ceea ce 
privește anumite grupuri de consumatori considerați vulnerabili, cum ar fi minorii, 
persoanele în vârstă sau persoanele cu dizabilități; solicită, prin urmare, Comisiei să 
asigure faptul că toate drepturile consumatorilor sunt respectate în orice moment și că 
toți consumatorii beneficiază în egală măsură de avantajele creării pieței unice a datelor; 
subliniază că, atunci când prelucrarea datelor include seturi de date mixte, aceste seturi 
de date trebuie tratate în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv cu Orientările 
Comisiei referitoare la Regulamentul privind libera circulație a datelor fără caracter 
personal;

9. recunoaște că disponibilitatea unor date cu caracter personal pentru cercetare și 
elaborarea de politici în domenii precum sănătatea publică, serviciile farmaceutice, 
serviciile sociale, educația și altele ar putea fi utilă; invită, prin urmare, Comisia să 
creeze mecanisme clare de colectare a acestor date în mod uniform și în conformitate cu 
standardele europene privind viața privată și cu legislația aplicabilă relevantă, 
asigurând, în același timp, respectarea principiului reducerii la minimum a datelor și 
garantând faptul că datele nu pot fi corelate cu persoane specifice; 
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10. subliniază că este important ca autoritățile competente din domeniul supravegherii 
pieței și al securității cibernetice să dispună de prerogativele necesare pentru a accesa 
datele relevante, respectând totodată pe deplin Directiva (UE) 2016/943 și 
Regulamentul 2019/1020, atunci când au motive să creadă că există practici potențial 
ilegale, pentru a-și consolida acțiunile și a asigura un control suficient al siguranței 
produselor și al securității datelor; subliniază necesitatea de a garanta siguranța și 
protecția datelor accesate de către autoritățile de supraveghere;

11. subliniază necesitatea de a crea spații europene comune de date cu scopul de a asigura 
circulația liberă a datelor fără caracter personal la nivel transfrontalier și intersectorial, 
pentru a intensifica fluxurile de date între întreprinderi, mediul academic, părțile 
interesate relevante și sectorul public; consideră că cadrul pentru guvernanța spațiilor 
europene comune de date ar trebui să fie construit pe baza principiilor stabilite în 
Regulamentul privind libera circulație a datelor fără caracter personal; invită, în acest 
context, statele membre să respecte pe deplin regulamentul, pentru a permite stocarea și 
prelucrarea datelor în întreaga UE fără bariere și restricții nejustificate; subliniază 
necesitatea de a asigura condiții de concurență echitabile în cadrul schimbului de date 
între părțile interesate și de a evalua ce anume constituie un nivel adecvat și 
proporțional al autorizărilor pentru accesul la date, cu scopul de a controla mai bine cine 
are acces la anumite date și în ce scop, în special ținând seama de nevoile IMM-urilor, 
pentru a le permite să se extindă și să opereze la nivel transfrontalier pe piața internă; 

12. subliniază că Legea privind datele și Legea privind guvernanța datelor ar trebui să 
stabilească dispoziții referitoare la utilizarea unor seturi de date de înaltă calitate și 
fiabile, care sunt esențiale pentru crearea unor spații europene unice de date funcționale 
și, de asemenea, pentru a ajuta întreprinderile să dezvolte produse și servicii de înaltă 
calitate în beneficiul pieței interne; recunoaște faptul că întreprinderile private ar trebui 
să aibă posibilitatea de a opta pentru un model de date deschise și cooperativ, spre 
exemplu pentru tehnologiile deschise, cum ar fi sistemele și programele informatice cu 
sursă deschisă, fără a aduce atingere legislației aplicabile, care include Directiva (UE) 
2019/790 privind drepturile de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală; 
încurajează Comisia să dezvolte spații de date bazate pe cadre tehnice și juridice, pentru 
a păstra securitatea datelor și a asigura controlul asupra persoanelor care accesează 
datele și asupra scopului acestor accesări; 

13. consideră că schimbul voluntar de date între întreprinderi (B2B) și între întreprinderi și 
administrațiile publice (B2G) și participarea la spațiile de date ar trebui să fie stimulate, 
iar accesul obligatoriu la datele relevante ar trebui, de asemenea, să fie avut în vedere 
pentru a preveni eventualele disfuncționalități ale pieței; subliniază că schimbul de date 
ar trebui să aibă drept efect intensificarea concurenței și încurajează Comisia să asigure 
condiții de concurență echitabile pe piața unică a datelor; subliniază că actul legislativ 
privind piețele digitale ar trebui să introducă noi instrumente și să stabilească criterii 
pentru identificarea controlorilor fluxului digital și ar trebui să includă dispoziții pentru 
a împiedica aceste entități economice să creeze bariere pe piață, inclusiv în ceea ce 
privește schimbul de date cu părțile interesate relevante; solicită Comisiei să țină seama 
în special de aspectele legate de confidențialitate și de protecția secretelor comerciale în 
contextul economiei datelor;

14. reamintește importanța securității și a protecției datelor ca elemente-cheie pentru 
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inițiativele privind schimburile de date și viitoarele spații europene comune de date; 
subliniază că întreprinderile trebuie să respecte toate dispozițiile Regulamentului 
general privind protecția datelor (RGPD); salută intenția Comisiei de a aborda limitările 
actuale ale portabilității datelor; reamintește importanța asigurării unor norme de 
confidențialitate adaptate exigențelor viitorului în cadrul comunicațiilor electronice; 
subliniază relevanța negocierilor în curs referitoare la Regulamentul privind viața 
privată și comunicațiile electronice în această privință;

15. subliniază beneficiile societale ale promovării unui acces mai bun la informațiile din 
sectorul public, astfel încât să se consolideze utilizarea lor la nivelul Uniunii; solicită 
statelor membre să pună în aplicare în întregime Directiva privind datele deschise și 
reutilizarea informațiilor din sectorul public („Directiva privind datele deschise”) și 
solicită, totodată, Comisiei și statelor membre să promoveze o cultură a reutilizării 
ample a datelor disponibile; subliniază necesitatea de a asigura un acces facil la date și, 
după caz, la contractele publice, cu anumite excepții definite de legislația UE sau 
națională, pentru toți actorii instituționali și societali relevanți, precum și pentru 
operatorii economici, în special pentru IMM-uri și întreprinderile nou-înființate, 
eliminând barierele nejustificate și promovând utilizarea serviciilor web moderne și 
bazate pe interfața de programare a aplicațiilor, pentru extragerea, căutarea și 
prelucrarea convenabilă și rapidă a datelor disponibile; 

16. invită Comisia și statele membre să promoveze o cultură a schimbului de date, să devină 
un exemplu de urmat în acest domeniu și să facă schimb de date într-un proces vizibil, 
ușor de utilizat, transparent și ușor de automatizat; subliniază inițiative precum Nordic 
Smart Government, care intenționează să permită IMM-urilor să facă schimb de date în 
mod voluntar, automat și în timp real printr-un ecosistem digital descentralizat; solicită 
Comisiei să analizeze modul în care se poate asigura că datele finanțate din fonduri 
publice aduc beneficii consumatorilor, IMM-urilor și întreprinderilor care își onorează 
responsabilitățile, în conformitate cu legislația în vigoare aplicată în UE; insistă asupra 
faptului că orice actor care își desfășoară activitatea în UE și care beneficiază de 
oportunitățile oferite de spațiile europene de date trebuie să respecte legislația UE;

17. invită Comisia să dea curs recomandărilor din raportul Grupului de experți1 și, în acest 
sens, să realizeze studii privind avantajele macroeconomice și sociale ale schimbului de 
date între întreprinderi și administrațiile publice (B2G) în interesul public; solicită, în 
acest context, să se pună la dispoziție norme clare privind schimbul de date între 
administrațiile publice și întreprinderi (G2B) și între întreprinderi și administrațiile 
publice (B2G) și sugerează să se garanteze că taxele posibile care urmează să fie 
obținute din costurile legate de prelucrarea cererilor de reutilizare a datelor sunt 
proporționale și nediscriminatorii; invită, de asemenea, Comisia să asigure respectarea 
unor niveluri adecvate de securitate și confidențialitate de către sectorul public în 
procesul de stocare, accesare și prelucrare a datelor, pentru a spori încrederea între 
întreprinderi sau organizațiile societății civile și sectorul public; 

18. salută abordarea internațională a Comisiei, care urmărește reducerea la minimum a 
fragmentării piețelor digitale globale prin susținerea standardelor comune și stimularea 

1 „Towards a European strategy on business-to-government data sharing for the public interest” (Către o strategie 
europeană privind schimbul de date între întreprinderi și administrațiile publice în interesul public), Raport final 
al Grupului de experți la nivel înalt privind schimbul de date între întreprinderi și administrațiile publice, 2020.
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schimbului de date între țările de încredere; subliniază că întreprinderile europene ar 
trebui să poată funcționa la nivel mondial într-un climat de încredere și securitate 
juridică și că transferul de date către țări terțe ar trebui să respecte Carta drepturilor 
fundamentale și legislația relevantă a Uniunii;

19. consideră că impactul asupra mediului al schimbului de date și al infrastructurii aferente 
ar trebui evaluat pentru a se asigura că strategia europeană privind datele este în 
conformitate cu Pactul verde; subliniază, în acest context, că va fi esențial să se permită 
schimbul de date și accesul la seturi de date esențiale și bine definite; recomandă să se 
identifice seturile de date esențiale pentru tranziția către o piață unică mai sustenabilă și 
să se evalueze măsura în care actul de punere în aplicare preconizat privind seturile de 
date cu valoare ridicată din cadrul Directivei privind datele deschise ar putea fi utilizat 
în acest scop; 

20. salută anunțul privind un spațiu european comun al datelor pentru aplicații inteligente în 
economia circulară și ambiția Comisiei de a dezvolta un „pașaport digital al 
produselor”; insistă asupra dezvoltării inteligenței artificiale (IA), a roboticii și a 
instrumentelor care utilizează deciziile automatizate și învățarea automată, în strânsă 
cooperare cu toate părțile interesate relevante, în special cu industria, autoritățile publice 
naționale și societatea civilă, întrucât aceste instrumente pot avea o contribuție esențială 
la realizarea unei piețe unice mai sustenabile și la reducerea amprentei actuale de carbon 
a sectorului digital;

21. salută instituirea unei agregări a serviciilor în cloud la nivel european și a unei rețele 
europene a infrastructurilor de cloud; subliniază, cu toate acestea, necesitatea de a 
investi în capacitatea de stocare a întreprinderilor europene; subliniază necesitatea 
imperioasă de a îmbunătăți accesul la serviciile europene de cloud și de a aborda 
aspectele legate de interoperabilitate, care constituie, în prezent, o barieră semnificativă 
pentru schimbul eficace de date, prin intermediul codurilor de conduită, al certificării și 
al standardelor, care să fie integrate în cadrul unui „îndreptar în domeniul cloud”; 
încurajează Comisia, în acest context, să elaboreze un îndreptar coerent în domeniul 
cloud, care să ia în considerare activitatea Grupului de lucru privind schimbarea 
furnizorilor de servicii de cloud și portarea datelor (Working Group on Switching Cloud 
providers and data porting - SWIPO); 

22. consideră că principiul proporționalității constituie criteriul de referință pentru cerințele 
în materie de calitate a datelor și de interoperabilitate; invită Comisia să acorde atenție 
promovării standardelor existente pentru a soluționa problemele de natură tehnică și a 
evita blocajele și costurile de tranzacție inutile, permițând totodată utilizatorilor să 
aleagă în mod liber serviciile de cloud de care doresc să beneficieze și să își transfere 
datele fără probleme către alți furnizori de servicii prin interfețe standardizate, dacă 
există servicii de cloud comparabile și compatibile, și să asigure standarde de înaltă 
calitate pentru sectoarele și spațiile de date care prezintă o importanță deosebită în 
contextul anumitor provocări societale majore; reamintește că posibilitatea de a opta 
pentru furnizori de servicii de cloud din afara UE ar trebui să rămână deschisă pentru 
întreprinderile și consumatorii europeni, cu excepția unor motive legitime, cum ar fi 
riscurile la adresa securității naționale;

23. subliniază importanța dezvoltării unui ecosistem european de tip cloud, prin care să se 
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pună la dispoziție spații europene comune de date sigure, bazate pe o infrastructură 
fiabilă și sigură, care să pună în aplicare principii și instrumente solide în materie de 
securitate cibernetică; reamintește că sporirea conectivității este însoțită de înmulțirea 
amenințărilor cibernetice; salută, în acest context, revizuirea preconizată a Directivei 
privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice („Directivei NIS”); 

24. solicită o infrastructură de cloud eficientă din punctul de vedere al costurilor la nivelul 
Uniunii, care să se concentreze asupra nevoilor utilizatorilor; invită Comisia să 
analizeze posibilitatea lansării unui nou proiect dedicat infrastructurii pieței unice 
europene pentru a asigura același nivel de acces la piața unică pentru datele din întreaga 
UE;

25. subliniază obstacolele cu care se confruntă întreprinderile, în special IMM-urile și 
întreprinderile nou-înființate, în ceea ce privește accesul la date și schimbul de date; 
sugerează să se dezvolte un cadru tehnic și juridic care să vizeze practicile securizate în 
materie de schimb de date; consideră că viitorul act legislativ privind piețele digitale 
este o condiție prealabilă pentru dezvoltarea portabilității datelor în condiții echitabile; 
invită, de asemenea, Comisia să evalueze modul în care revizuirea preconizată a 
Directivei privind bazele de date poate contribui la îmbunătățirea accesului la date, 
garantând, în același timp, aplicarea deplină a drepturilor de proprietate intelectuală;

26. încurajează Comisia să creeze standarde eficace în strânsă colaborare cu organizațiile de 
standardizare europene; consideră că utilizarea acordurilor grupului de lucru al CEN 
(CWA) în domenii specifice, cum ar fi serviciile de cloud, este o modalitate de a spori 
eficiența creării unor standarde armonizate; îndeamnă Comisia să înceapă să lucreze la 
elaborarea standardelor cât mai curând posibil;

27. subliniază că, la definirea standardelor pentru schimbul de date între sectoare, Comisia 
ar trebui să acorde o atenție deosebită standardelor aplicabile în cadrul sectorului, pentru 
a asigura respectarea unor standarde coerente privind schimbul de date la nivel 
transsectorial și pentru a evita avantajarea unui sector în detrimentul altuia;

28. solicită Comisiei să evalueze necesitatea ca orientările privind procedurile de achiziții 
publice și programele de finanțare ale Uniunii să includă, dacă este necesar și oportun, 
în cadrul legislației aplicabile, cerințe privind accesul la date deschise, 
interoperabilitatea și portabilitatea; solicită, în acest context, Comisiei să examineze 
necesitatea unui „angajament european privind interoperabilitatea”;

29. subliniază că disponibilitatea și calitatea ridicată a datelor sunt esențiale pentru 
dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială eficace, imparțiale și care să 
funcționeze eficient; reamintește că alimentarea sistemelor de IA cu date brute fără o 
filtrare prealabilă poate duce la reproducerea prejudecăților, discriminărilor și 
inegalităților societale sau economice în furnizarea de servicii digitale pentru 
consumatori și întreprinderi; 

30. subliniază că cea mai eficientă modalitate de a reduce prejudecățile din sistemele bazate 
pe date este asigurarea disponibilității unor seturi de date de înaltă calitate pentru 
antrenarea sistemelor de IA; ia act de faptul că, atunci când selecționează datele de 
antrenament, dezvoltatorii de IA și de tehnologii bazate pe învățarea automată utilizează 
date din domeniul public sau care fac obiectul unei licențe gratuite; invită Comisia să 
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asigure accesul la date de înaltă calitate pentru a asigura dezvoltarea eficientă a 
sistemelor de IA în deplină conformitate cu legislația aplicabilă; 

31. recunoaște ascensiunea paradigmei tehnicii de calcul la margine, în special având în 
vedere lansarea în curs a rețelelor 5G și a modelelor de afaceri ulterioare, și subliniază 
necesitatea de a asigura faptul că se găsesc soluții tehnice și juridice pentru a oferi acces 
efectiv la datele de la margine; subliniază nevoia urgentă de a aborda provocările 
emergente în materie de securitate cibernetică și interoperabilitate a datelor, pe care le 
aduce scara fără precedent și natura distribuită a tehnicii de calcul la margine, inclusiv 
provocările legate de autentificarea automată, proveniența datelor, confidențialitatea și 
integritatea datelor;

32. recunoaște potențialul asociat creșterii volumului de date din vehiculele autonome, 
potențialul de inovare pe care acestea îl aduc industriei și economiei, dar și pericolele la 
adresa securității, care apar odată cu acestea; invită Comisia, în acest context, să acorde 
o atenție deosebită situațiilor în care datele sunt generate în comun, care pot crea 
dificultăți în ceea ce privește identificarea datelor și exercitarea drepturilor în materie de 
protecție a datelor; solicită, de asemenea, Comisiei să evalueze dacă sunt necesare 
măsuri legislative suplimentare în acest context.
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