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SUGESTII

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

Considerații generale
1. salută comunicarea Comisiei intitulată „O strategie europeană privind datele”; 

subliniază că crearea unui spațiu european al datelor este esențială pentru asigurarea 
competitivității globale, a autonomiei digitale strategice și a prosperității economice a 
UE; evidențiază faptul că dispozițiile normative comune în materia datelor vor permite 
Uniunii Europene să beneficieze efectiv de accesul la date și de utilizarea acestora în 
diferite moduri, precum: creșterea productivității, dezvoltarea competitivității piețelor, 
îmbunătățirea sănătății și a stării de bine a cetățenilor, protecția mediului, guvernanța 
transparentă și eficacitatea serviciilor publice;

2. ia act de faptul că abordarea UE în ceea ce privește digitalizarea ar trebui să fie centrată 
pe factorul uman, orientată spre valoare și bazată pe conceptul de economie socială de 
piață care respectă drepturile omului și democrația și contribuie la soluționarea 
provocărilor legate de mediu și climă; subliniază că alegerea unei abordări europene în 
ceea ce privește digitalizarea nu ar trebui să însemne că UE devine protecționistă; 
subliniază, prin urmare, că toți participanții la piață din țări terțe ar trebui să poată 
funcționa în spațiul european al datelor atât timp cât respectă dreptul UE și îndeplinesc 
standardele sale în materie de tehnologie, de confidențialitate, de securitate și de etică, 
cum ar fi cele privind transparența, responsabilitatea, trasabilitatea, sustenabilitatea, 
responsabilitatea socială, buna guvernanță și cele privind imparțialitatea și 
nediscriminarea, în special în ceea ce privește persoanele care aparțin unor grupuri 
etnice minoritare sau unor comunități rasiale; subliniază în acest sens că este necesar să 
se creeze condiții de concurență echitabile între actorii de pe piață din UE și din țări 
terțe și că UE trebuie să colaboreze îndeaproape cu parteneri din țările terțe pentru a 
stabili spații de cooperare sigure la nivel internațional

3 consideră că strategia privind datele poate, de asemenea, să contribuie la instituirea 
securității juridice și a infrastructurilor tehnice necesare, stimulând totodată industria 
europeană să utilizeze într-un mod mai adecvat cantitățile semnificative de date 
disponibile, dar neutilizate; ia act de faptul că accesul la date, precum și partajarea, 
reutilizarea și analiza datelor sunt deja esențiale în prezent pentru multe produse și 
servicii bazate pe date, dar vor fi absolut cruciale pentru dezvoltarea și utilizarea 
tehnologiilor emergente precum inteligența artificială (IA), internetul obiectelor, fibra, 
5G, 6G, informatica cuantică și tehnica de calcul la margine, tehnologia blockchain și 
calculul de înaltă performanță; subliniază că în special sistemele de IA ar avea de 
câștigat ca urmare a disponibilității sporite și a accesului la date, generate de eliminarea 
barierelor existente și promovarea folosirii tehnologiilor și serviciilor moderne, cum ar 
fi serviciile bazate pe internet și pe interfețele de programare a aplicațiilor pentru 
recuperarea, navigarea și prelucrarea datelor într-un mod convenabil și rapid;

4. subliniază că intensificarea schimbului de date între entitățile private și cele publice este 
un factor esențial pentru a crea produse și servicii noi, pentru a îmbunătăți calitatea 
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serviciilor publice în toate domeniile; subliniază că criza provocată de pandemia de 
COVID-19 este cel mai recent eveniment care a subliniat importanța accesului la date, a 
schimbului de date la nivel transfrontalier, precum și a calității și a trasabilității datelor; 
subliniază că lipsa unor baze de date comune și faptul că sistemele naționale nu sunt 
interoperabile compromit în continuare eficacitatea strategiei europene pentru 
combaterea virusului;

5. subliniază că nu ar fi posibil să se exploateze pe deplin potențialul economiei datelor 
fără a asigura niveluri adecvate de cunoștințe și de competențe în materie de gestionare 
a datelor, inclusiv pentru personalul autorităților de aplicare a legii și al administrației 
judiciare, precum și pentru lucrătorii din orice alte domenii relevante; constată că 
competențele digitale joacă un rol crucial în procesul de digitalizare a sistemelor de 
justiție din toate statele membre; subliniază că acest proces se confruntă cu multe 
bariere inutile în ceea ce privește colectarea, prelucrarea și schimbul de date digitale în 
mod eficace și în condiții de siguranță;

Principiile unei mai bune reglementări

6. consideră că noua strategie ar trebui pusă în aplicare printr-un cadru juridic al UE bazat 
pe principii și favorabil inovării, care ar trebui să fie proporțional și să aibă în vedere 
reducerea sarcinilor administrative inutile pentru cercetare, societatea civilă, 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și start-up-uri, protejând în același timp 
interesul superior al cetățenilor UE și permițându-le să se bucure de beneficiile generate 
și să se implice; consideră că acest cadru ar trebui, de asemenea, să fie combinat cu 
măsuri concrete, orientări private și publice, coduri de conduită și programe, investiții 
solide, cu folosirea optimă a excepțiilor și derogărilor existente prevăzute de lege și, 
dacă este necesar, cu noi legi sectoriale; subliniază că, pentru a debloca potențialul 
tehnologiilor digitale, este important, de asemenea, să se elimine barierele juridice 
inutile existente, pentru a nu împiedica dezvoltarea sau inovarea în domeniul economiei 
datelor în curs de dezvoltare a Uniunii;

7. atrage atenția cu privire la importanța evitării fragmentării normative, care poate 
reprezenta un risc major în calea creării și dezvoltării spațiului european comun al 
datelor; ia act de faptul că unele state membre au început deja să adopte norme în 
materia utilizării și prelucrării datelor; prin urmare, îndeamnă Comisia ca, înainte de 
orice inițiativă legislativă, să efectueze o evaluare și o inventariere aprofundată a 
legislației existente deopotrivă la nivel național și la nivelul Uniunii pentru a evalua 
dacă sunt necesare ajustări sau cerințe suplimentare pentru a sprijini economia datelor 
din UE, a-i evalua și controla amprenta ecologică, în special amprenta de carbon, care 
se preconizează că se va dubla până în 2025, și a proteja concurența loială pentru toți 
actorii afectați și a evita suprapunerile juridice cu o potențială legislație viitoare pentru 
punerea în aplicare a strategiei privind datele;

8. subliniază necesitatea unor consultări și evaluări ale impactului prealabile propunerilor 
legislative, pentru a identifica posibilele consecințe negative pentru participanții la 
piață, în special pentru IMM-uri și pentru întreprinderile nou-înființate și pentru 
societatea civilă; consideră că, întrucât un număr semnificativ de cetățeni și de entități, 
precum IMM-urile și start-up-urile nu dispun adesea de know-how-ul și de resursele 
umane și financiare necesare, Comisia ar trebui să dezvolte în continuare inițiative 
precum portalul european de date și Centrul de sprijin pentru schimbul de date, pentru a 
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le ajuta să acționeze în mod eficace pentru accesul la date și partajarea și utilizarea 
acestora;

Accesul la date, schimbul de date și drepturile la date

9. subliniază că este extrem de important să se promoveze accesul la date cu respectarea 
deplină a normelor privind protecția datelor personale pentru întreprinderile din UE, în 
special pentru IMM-uri și start-up-uri, pentru competitivitatea acestora pe scena 
mondială, precum și pentru cercetare și societatea civilă; consideră că intensificarea 
schimbului voluntar de date între părțile interesate, pe baza unor acorduri contractuale 
echitabile și transparente, ar contribui la atingerea acestui obiectiv; constată că schimbul 
voluntar de date ar trebui sprijinit de un cadru legislativ solid, care să asigure încrederea 
și să încurajeze întreprinderile să pună datele la dispoziția altora, în special la nivel 
transfrontalier; adaugă că acest cadru ar trebui să sprijine investițiile în proiecte de 
schimb de date, inclusiv prin parteneriate public-privat echilibrate și că ar putea fi 
completat, atunci când acest lucru este proporțional și în conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat, cu stimulente sub formă de subvenții și facilități fiscale; 
constată, în acest sens, că cei mai mari participanți la piața digitală au beneficiat cu toții 
de sprijin din partea țărilor terțe în care își au sediul, cum ar fi SUA și China, prin 
stimulente fiscale sau subvenții;

10. solicită Comisiei și statelor membre să se asigure că noua strategie privind datele va 
contribui la punerea rapidă în aplicare a Directivei privind datele deschise, permițând 
reutilizarea datelor din sectorul public și a celor care beneficiază de finanțare publică; 
consideră că, pentru a facilita acest lucru, statele membre ar trebui încurajate să facă 
schimb de bune practici;

11. invită Comisia să evalueze impactul condiției prealabile de a solicita accesul liber la 
datele de cercetare finanțate din fonduri publice asupra instituțiilor de cercetare;

12 afirmă că acordurile voluntare de schimb de date reciproc avantajoase echitabile, 
simple, inteligibile, sigure, interoperabile și accesibile ca preț între întreprinderile care 
provin din același lanț de aprovizionare și din sectoare diferite care respectă normele 
existente privind protecția datelor personale vor accelera și mai mult dezvoltarea 
economiei bazate pe date a UE; subliniază că aceste acorduri pot implica diferite 
modalități de recompensare a furnizorilor de date, inclusiv prin instituirea unor 
programe de tip „concesiune reciprocă” sau prin stimularea participării acestora; invită 
Comisia să reflecteze mai profund asupra noțiunilor de „valoare a datelor” și de 
„sisteme de recompensă”, precum și să definească și să stabilească mai bine domeniul 
de aplicare al „altruismului în materie de date”; solicită ca procesele de achiziții publice 
și programele de finanțare ale statelor membre să includă cerințe referitoare la accesul la 
date și interoperabilitate; reamintește că schimbul de date poate fi realizat numai în 
conformitate cu cadrul juridic aplicabil protecției datelor personale și drepturilor 
fundamentale ale furnizorilor de date;

13. invită Comisia să evalueze posibilitatea de a defini condiții contractuale echitabile cu 
scopul de a corecta dezechilibrele de la nivelul puterii de piață și dintre părțile în cauză, 
precum și să monitorizeze eventualele disfuncționalități ale pieței și să ia măsuri 
adecvate, dacă și atunci când este necesar, și anume pentru a combate potențialele 
cazuri de abuz de poziție dominantă; subliniază că un spațiu european al datelor va 
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impune părților interesate să aibă posibilitatea de a coopera îndeaproape între ele; 
consideră, prin urmare, că sunt necesare mai multe orientări din partea Comisiei pentru 
întreprinderi cu privire la aspectele legate de competitivitate și de dreptul concurenței și 
că „sfera de siguranță” și exceptarea pe categorii ar putea fi considerate o opțiune de 
încurajare a accesului și a cooperării pentru schimbul de date și punerea în comun a 
datelor în scopuri private și publice; 

14. consideră că problemele legate de posibila proprietate, dacă și atunci când apar, și de 
controlul accesului la date sunt adesea inabordabile pentru IMM-uri și start-up-uri, deși 
au un puternic impact economic; invită Comisia să ia în considerare în mod 
corespunzător aceste preocupări și subliniază că, pentru a soluționa această problemă, 
actorii publici și privați ar trebui să aibă acces la medii de platformă în care să își poată 
pune în comun datele în condiții acceptabile pentru furnizorii de date; subliniază că 
aceste medii ar reduce riscurile și costurile legate de schimbul de date și punerea în 
comun a acestora, inclusiv prin suportarea costurilor legate de problemele juridice, de 
securitate, tehnice și de conformitate într-un mediu centralizat;

15. salută rezultatele cooperării dintre Comisie și statele membre în ceea ce privește 
creșterea ofertei de seturi de date cu valoare ridicată în spațiul european comun al 
datelor pe baza directivei 2019/1024 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor 
din sectorul public; încurajează Comisia să extindă, pe baza unei analize cost-beneficiu, 
lista seturilor de date puse la dispoziție gratuit pentru reutilizatori fără restricții legale 
sau cu restricții legale minime privind utilizarea și reutilizarea dincolo de posibilitatea 
de a solicita recunoașterea calității de autor, la alte domenii, cu cel mai mare potențial 
de utilizare în tehnologiile inovatoare, cum ar fi IA; invită statele membre să asigure 
accesul la informații publice și la datele de înaltă calitate deținute de autoritățile publice;

16. recomandă consolidarea în continuare a interoperabilității și instituirea unor standarde 
comune transsectoriale bazate pe consens, coordonate de industrie, în special pentru 
calitatea, autenticitatea și integritatea datelor, pentru a garanta că circulația datelor între 
diferite mașini și entități poate avea loc într-un mod inovator; ia act de faptul că 
entitățile economice cu o putere semnificativă pe piață care își desfășoară activitatea în 
mai multe sectoare nu ar trebui să fie în măsură să acopere singure lacunele în ceea ce 
privește stabilirea de standarde; subliniază importanța unor standarde deschise, care nu 
fac obiectul unor drepturi de proprietate, pentru a asigura un grad ridicat de 
interoperabilitate și implicare a altor părți interesate relevante, inclusiv a forurilor 
internaționale non-profit; 

17. solicită orientări europene pentru formate de date comune și structurate, care să fie 
prelucrabile automat și să se bazeze pe standarde de înregistrare deschise; ia act, în acest 
sens, și de necesitatea unei definiții coerente a comunicării dintre mașini, care este 
esențială pentru diseminarea, punerea în aplicare și dezvoltarea unor soluții care 
utilizează tehnologia internetului obiectelor și pentru a consolida potențialul tehnicii de 
calcul la margine;

18. afirmă că tehnologia cu sursă deschisă poate, de asemenea, să contribuie la promovarea 
colaborării reciproc avantajoase între întreprinderi, garantând în același timp 
transparența și controlul public, oferind astfel nivelul ridicat de încredere necesar pentru 
a se angaja în schimbul de date; încurajează Uniunea Europeană să ia mai mult în 
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considerare acest lucru în planurile sale de creare a unor spații europene ale datelor;

19. subliniază că, atunci când o evaluare a riscurilor indică acest lucru, punerea în aplicare 
și asigurarea respectării noului cadru propus privind guvernanța fiabilă a datelor ar 
putea necesita accesul autorităților competente la coduri și date, atunci când este strict 
necesar și cu respectarea deplină a legislației Uniunii privind protecția datelor, a vieții 
private, a drepturilor de proprietate intelectuală și a secretelor comerciale, în cazul 
anumitor tehnologii cu grad ridicat de risc, cum ar fi aplicațiile utilizate de autoritățile 
guvernamentale pentru cetățeni;

20. declară că este esențială o distincție între regimurile juridice privind datele cu caracter 
personal și cele fără caracter personal, deoarece nepartajarea niciunui set de date 
comerciale este adesea singura opțiune pentru întreprinderi, având în vedere 
complexitatea normelor actuale și incertitudinea juridică considerabilă legată de 
depersonalizarea suficientă a datelor cu caracter personal; constată că această distincție 
poate fi dificil de realizat în practică, având în vedere existența unor date mixte, pentru 
care Comisia ar trebui, prin urmare, să elaboreze orientări specifice care să explice 
modul de prelucrare a acestui tip de date în mod legal; evidențiază în același timp că 
legislația actuală a Uniunii prevede că, în cazul în care datele fără caracter personal și 
datele cu caracter personal sunt legate între ele în mod indisolubil, drepturile și 
obligațiile de protecție a datelor se aplică în totalitate întregului set de date mixte, 
indiferent de volumul datelor cu caracter personal raportat la cel al datelor fără caracter 
personal; subliniază că Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) nu se 
aplică prelucrării de informații care nu se referă la o persoană fizică identificată sau 
identificabilă sau de date personale anonimizate ; consideră că Comisia ar trebui să 
promoveze cercetări suplimentare privind tehnicile de anonimizare, să clarifice temeiul 
juridic al acestora, să definească criterii specifice pentru utilizarea lor și să încurajeze 
adoptarea lor; constată că, cu această ocazie, Comisia ar trebui și să reflecteze la 
trecerea de la schimbul de date la schimbul de calcule, asigurând în același timp faptul 
că datele personale sau datele care permit reconstrucția informațiilor cu caracter 
personal nu sunt partajate dacă conțin rezultatele calculului, interfețe de programare a 
aplicațiilor ca mijloc de a elimina accesul la datele personale fără a le partaja, utilizarea 
de date sintetice care oferă caracteristicile unui set de date complet fără a conține date 
personale reale și spații de testare a datelor care funcționează în baze de date separate 
fără a conține date personale reale;

21. solicită o mai mare disponibilitate a datelor brute și anonimizate în comunicarea dintre 
întreprinderi și administrațiile publice și dintre întreprinderi, în special în cazul datelor 
care au fost generate în legătură cu furnizarea de servicii de interes general, sau al 
datelor care sunt de interes public sau al datelor legate de îndeplinirea sarcinilor care 
beneficiază de cofinanțare publică; subliniază că, având în vedere importanța și valoarea 
ridicată a acestor date pentru societate, ele ar trebui să fie puse la dispoziția tuturor și să 
fie reutilizate pentru binele general, respectându-se în același timp principiile legate de 
protecția datelor personale;

22. subliniază necesitatea de a raționaliza și de a reglementa schimbul de date între entitățile 
publice (G2G, la nivel interguvernamental) în relațiile transfrontaliere; ia act de faptul 
că extinderea treptată a domeniului de aplicare și a amplorii schimbului de date între 
instituțiile publice, de exemplu în domeniul justiției, poate conduce la o combatere mai 
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eficace a criminalității și la o gestionare mai eficientă a litigiilor transfrontaliere, în 
conformitate cu normele privind protecția datelor personale, a drepturilor fundamentale 
și a statului de drept;

23. subliniază importanța de a clarifica drepturile contractuale ale persoanelor fizice și ale 
întreprinderilor care contribuie la crearea de date cu ajutorul unor mașini sau al altor 
dispozitive și, în special, drepturile de acces la date, de portare a acestora, de a solicita 
altei părți să nu mai utilizeze datele, de a le corecta sau de a le șterge, identificând în 
același timp titularii acestor date și delimitând natura acestor drepturi; ia act de faptul că 
se poate lua în considerare posibilitatea ca comunitatea de software liber să utilizeze 
date și să producă software pentru publicul larg, fără a fi automat supusă unor obligații 
special concepute pentru întreprinderile care produc și utilizează date în scop 
profesional; 

24. subliniază importanța serviciilor de cloud, care reprezintă un instrument esențial de 
colectare și de prelucrare a datelor, pentru exploatarea deplină a potențialului economiei 
digitale; subliniază că noile reglementări ar trebui să asigure transferabilitatea datelor 
între diferiți furnizori de servicii, precum și luarea în considerare a problemei legate de 
securizarea și recuperarea datelor de la furnizorul de servicii de cloud în cazul în care el 
încetează aceste activități;

25 reamintește regimul general de protecție a datelor actual, astfel cum este prevăzut în 
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 
(RGPD); subliniază că este necesar să se revizuiască Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice, în vederea creării unor condiții de concurență echitabile 
pentru întreprinderile din UE în ceea ce privește achiziția și utilizarea datelor;

Răspunderea pentru date

26. consideră că, deși principiile actuale privind răspunderea și normele în materie de 
răspundere neutre din punct de vedere tehnologic sunt, în general, adecvate pentru 
economia digitală și pentru majoritatea tehnologiilor emergente, există totuși unele 
cazuri, cum ar fi cele referitoare la operatorii de sisteme IA, în care sunt necesare norme 
noi sau suplimentare în materie de răspundere pentru a spori certitudinea juridică și 
pentru a prevedea un sistem adecvat de compensare pentru persoana afectată în cazul 
utilizării ilegale a datelor;

27. îndeamnă Comisia să desfășoare o evaluare cuprinzătoare a potențialelor lacune juridice 
similare în materie de răspundere pentru date, cum ar fi pentru daunele provocate de IA 
și nu numai care sunt rezultatul unor deficiențe sau inexactități ale seturilor de date și să 
evalueze eventualele adaptări ale regimurilor actuale de răspundere înainte de a prezenta 
noi propuneri legislative;

28. subliniază că este necesar să existe date trasabile și, în măsura în care dreptul Uniunii o 
permite, date disponibile public pentru antrenarea algoritmilor; consideră că, în domenii 
precum sănătatea, răspunderea trebuie să aparțină, în ultimă instanță, unei persoane 
fizice sau juridice;

Drepturile de proprietate intelectuală, secretele comerciale și Directiva privind bazele de 
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date

29. subliniază că punerea în aplicare a strategiei europene privind datele trebuie să asigure 
un echilibru între promovarea utilizării mai largi a datelor și a schimbului de date și 
protecția drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), a secretelor comerciale, dar și a 
drepturilor fundamentale, cum ar fi confidențialitatea; subliniază că datele utilizate 
pentru antrenarea algoritmilor IA se bazează uneori pe date structurate, cum ar fi bazele 
de date, lucrările protejate prin drepturi de autor și alte creații protejate prin drepturi de 
proprietate intelectuală, care în mod normal nu pot fi considerate date; 

30. solicită Comisiei să efectueze evaluări prealabile ale impactului cu privire la măsura în 
care economia digitală bazată pe date necesită schimbări sau adaptări ale cadrului 
juridic actual privind DPI pentru a promova inovarea și adoptarea noilor tehnologii 
digitale; salută intenția Comisiei de a revizui Directiva privind bazele de date și de a 
clarifica într-o mai mare măsură aplicarea Directivei privind protecția secretelor 
comerciale; 

31. constată că utilizarea conținutului protejat prin drepturi de autor ca introducere de date 
trebuie evaluată în lumina normelor actuale și a excepției legate de „extragerea textului 
și a datelor”, prevăzută de Directiva privind drepturile de autor, precum și a drepturilor 
conexe pe piața unică digitală; invită Comisia să prezinte orientări cu privire la modul în 
care va fi pusă la dispoziția tuturor, în mod centralizat, posibilitatea de a rezerva alte 
drepturi;

Jurisdicție, drept aplicabil și drept procedural

32. invită Comisia să ia măsuri pentru a asigura că aplicarea legislației din jurisdicțiile 
străine, cum ar fi Legea CLOUD din SUA sau Legea chineză privind serviciile de 
informații din 2017, nu aduce atingere drepturilor fundamentale ale cetățenilor Uniunii 
și nu duce la incertitudine juridică și la dezavantaje pentru întreprinderile din Uniune; 
subliniază jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene în acest sens;

33. subliniază că sunt necesare norme comune privind utilizarea legală, accesul la date sau 
schimbul de date, pentru a accelera dezvoltarea unor spații de date inovatoare în cadrul 
UE și pentru a permite întreprinderilor noastre să concureze la nivel mondial; 

34. afirmă că Comisia ar trebui să evalueze în continuare modificările cadrelor juridice 
actuale în dreptul procesual civil, pentru a reduce obstacolele existente în calea 
investițiilor cu care se confruntă investitorii privați; invită, în acest sens, Comisia să dea 
curs în mod rapid și adecvat rezoluției Parlamentului European referitoare la standarde 
comune minime privind procedura civilă1.

1 JO C 334, 19.9.2018, p. 39.
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