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SUGESTII

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

Introducere 

1. salută ambițiile pe care Comisia a declarat că le are, în comunicările sale din 19 
februarie 2020, precum și în Cartea sa albă intitulată „Inteligența artificială - O abordare 
europeană axată pe excelență și încredere” și în strategia europeană privind datele, în 
domeniile inteligenței artificiale (IA) și datelor; observă, cu toate acestea, că aspectul 
protecției drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) în contextul dezvoltării IA și a 
tehnologiilor conexe trebuie să fie luat mai în serios;

2. subliniază că dezvoltarea și utilizarea IA și a tehnologiilor conexe fac necesară 
abordarea unor aspecte tehnice, sociale, economice, etice și juridice și a implicațiilor 
transsectoriale în diferite domenii de politică, inclusiv drepturile de proprietate 
intelectuală, precum și propunerea unor soluții și elaborarea unor politici la nivel 
european;

3. subliniază faptul că dezvoltarea IA și a tehnologiilor conexe în sectoarele transporturilor 
și turismului va aduce beneficii în materie de inovare, cercetare, mobilizare a 
investițiilor și beneficii economice, societale, de mediu, publice și de siguranță 
considerabile, făcând sectorul, totodată, mai atractiv pentru noile generații și creând noi 
oportunități de angajare și modele de afaceri mai sustenabile, dar că nu ar trebui să 
dăuneze oamenilor sau societății;

4. ia act de concurența înregistrată la nivel mondial între întreprinderi și regiuni economice 
în dezvoltarea unor soluții de IA pentru sectorul transporturilor; subliniază necesitatea 
de a consolida competitivitatea internațională a întreprinderilor europene care operează 
în sectorul transporturilor, transformând UE într-un mediu favorabil dezvoltării și 
aplicării soluțiilor de IA; subliniază, în continuare, că IA trebuie aplicată, de asemenea, 
tuturor modurilor de transport, atât în zonele urbane, cât și în cele rurale, și că este 
necesară o abordare, prin urmare, cuprinzătoare, neutră din punct de vedere tehnologic 
și flexibilă pentru a răspunde în mod adecvat tuturor provocărilor din sectorul 
transporturilor și al mobilității;

5. afirmă că, pentru ca IA și tehnologiile conexe în ecosistemele de transporturi și turismul 
să se dezvolte și să fie difuzate cu ușurință, sigur și pe scară largă, va fi esențial să se 
definească la nivelul UE cadrul juridic potrivit pentru DPI aferente inovațiilor în 
materie de IA și conectivitate, precum și pentru accesul la date și securitatea acestora;

6. consideră că strategiile de protecție a proprietății intelectuale vor evolua constant în 
timp, odată cu evoluția IA, și că va fi necesar să se țină seama de aspecte cum ar fi 
adaptarea la acest mediu în schimbare, incluzând drepturile de autor flexibile, protecția 
brevetelor, a mărcilor comerciale și a desenelor și modelelor industriale sau chiar 
regulile în materie de secret comercial și să se examineze care strategie le va oferi 
inovatorilor protecția cea mai extinsă și cea mai solidă a drepturilor de proprietate 
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intelectuală, care combină securitatea juridică și încurajează noi investiții în 
întreprinderi private, universități, IMM-uri și clustere care recurg la colaborarea dintre 
sectorul public și cel privat pentru a susține cercetarea și dezvoltarea;

7. invită Comisia să ia în considerare cele șapte cerințe esențiale identificate de orientările 
grupului de experți la nivel înalt, pe care le-a salutat în comunicarea sa din 8 aprilie 
20191, și să le pună în aplicare în mod corespunzător în toate actele legislative din 
domeniul IA;

8. consideră că este din ce în ce mai necesar să se dispună de IA și de tehnologiile conexe 
în tehnologiile de recunoaștere de la distanță sau de recunoaștere biometrică, precum 
aplicațiile de localizare din sectorul transportului și al turismului, ca o nouă modalitate 
de a face față COVID-19 și posibilelor crize din domeniul asistenței sanitare și medicale 
publice din viitor, ținând cont totodată de necesitatea de a proteja drepturile 
fundamentale, viața privată și datele cu caracter personal;

Drepturile de proprietate intelectuală și inovațiile din domeniul IA

9. constată că actualul cadru juridic fragmentat al drepturilor de proprietate intelectuală și 
incertitudinea juridică afectează dezvoltarea IA și a tehnologiilor conexe în domeniul 
transporturilor; invită, prin urmare, Comisia să evalueze dacă regimul proprietății 
intelectuale pe care îl deține este adecvat pentru dezvoltarea tehnologiilor de IA și, după 
o analiză și revizuire detaliată a legislației actuale, să prezinte propunerile legislative pe 
care le consideră necesare pentru a garanta încrederea, securitatea juridică și 
transparența și să evite fragmentarea ulterioară, încurajând astfel investițiile în aceste 
tehnologii;

10. constată că, deși face posibilă procesarea unui volum mare de date legate de drepturile 
de proprietate intelectuală, IA nu poate fi un substitut pentru verificarea umană în ceea 
ce privește acordarea acestor drepturi și stabilirea răspunderii pentru încălcările lor;

11. ia act de faptul că, în cadrul utilizării datelor de IA, folosirea datelor protejate prin 
drepturi de autor trebuie evaluată având în vedere excepțiile de la extragerea textului și 
a datelor prevăzute în Directiva privind drepturile de autor și drepturile conexe în cadrul 
pieței unice digitale și având în vedere toate utilizările acoperite de limitările și 
excepțiile de la protecția drepturilor de proprietate intelectuală;

12. invită Comisia să aprecieze dacă este posibil și relevant ca întreprinderile, inclusiv 
IMM-urile, să obțină brevete pentru programe informatice sau algoritmi, pentru a 
asigura atât protecția inovației, cât și transparența necesară pentru o inteligență 
artificială fiabilă, precum și accesibilitatea algoritmilor utilizați în scopuri publice; 
subliniază necesitatea de a menține condiții de concurență echitabile între aceste 
întreprinderi, precum și importanța de a garanta respectarea dreptului concurenței;

13. este pe deplin conștient de faptul că, pentru a se concretiza pe deplin, progresele 
înregistrate în domeniul IA vor trebui însoțite de investiții publice în infrastructură, 
formare în domeniul competențelor digitale, precum și îmbunătățiri majore ale 

1 „Cum construim încrederea cetățenilor într-o inteligență artificială centrată pe factorul uman” 
(COM(2019)0168).
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conectivității și interoperabilității; subliniază, prin urmare, importanța unor rețele 5G 
sigure și durabile pentru implementarea deplină a tehnologiilor de IA, dar și, mai 
important, a activităților necesare privind nivelul infrastructurii și securitatea acestora în 
întreaga Uniune; ia act de activitatea intensă de brevetare în materie de IA care se 
derulează în prezent în sectorul transporturilor; se declară îngrijorat de faptul că acest 
lucru poate determina inițierea unui număr foarte mare de acțiuni în justiție, care vor 
dăuna întregului sector, și poate afecta și siguranța traficului dacă nu se adoptă fără 
întârziere legislație privind dezvoltarea tehnologiilor conexe ale IA la nivel european;

14. subliniază faptul că brevetele esențiale pentru standarde (BES) joacă un rol fundamental 
în dezvoltarea și difuzarea noii IA și a tehnologiilor conexe și în asigurarea 
interoperabilității; invită Comisia să încurajeze conceperea unor standarde 
intersectoriale și apariția unei standardizări oficiale; în acest sens, reamintește 
Comunicarea Comisiei din 29 noiembrie 2017 privind acordarea de licențe pentru BES 
și principiile esențiale pe care aceasta le-a stabilit pentru transparența BES, și anume 
acordarea în mod echitabil, rezonabil și nediscriminatoriu a licențelor (FRAND); atrage 
în mod deosebit atenția asupra acelor BES care pot îmbunătăți accesibilitatea, siguranța 
rutieră și securitatea pentru utilizatorii transporturilor;

Drepturile de proprietate intelectuală și datele

15. salută faptul că Comisia dorește să se asigure că datele vor fi colectate și utilizate cu 
respectarea deplină a Regulamentului general privind protecția datelor și a altor reguli 
stricte de protecție a datelor ale UE; subliniază necesitatea de a proteja în continuare 
datele cetățenilor europeni, dar consideră că este necesar un echilibru adecvat între 
protecția datelor și normele privind proprietatea intelectuală, pentru a acorda 
flexibilitatea necesară inovatorilor din domeniul IA;

16. salută obiectivul Comisiei de a crea un spațiu european comun al datelor prin investiții 
în standarde, instrumente și infrastructuri; susține în special crearea unui spațiu 
european comun al datelor referitoare la mobilitate, care să ia în considerare cadrul 
legislativ european existent în materie de protecție a datelor;

17. invită Comisia să abordeze în mod adecvat și urgent chestiunea protecției datelor și a 
proprietății intelectuale și propunerile legislative referitoare la acestea, cu o flexibilitate 
echitabilă și adecvată și cu respectarea principiului neutralității tehnologice, inclusiv 
prin dezvoltarea de inițiative pentru schimbul de cele mai bune practici și prin investiții 
în cercetare în acest domeniu;

18. salută instituirea, în viitor, a unui cadru legislativ favorabil și flexibil pentru guvernanța 
spațiilor europene comune ale datelor, precum și faptul că Comisia dorește să încurajeze 
schimbul de date între întreprinderi și administrații, pe de o parte, și între întreprinderi, 
pe de altă parte, și să limiteze accesul obligatoriu la date în condiții FRAND la cazurile 
în care circumstanțe specifice impun acest lucru; subliniază importanța accesului la 
datele generate de vehicule pentru toate părțile interesate din domeniul mobilității cu 
scopul de a promova dezvoltarea unor servicii inovatoare bazate pe date;

19. invită Comisia să acorde o atenție deosebită accesului IMM-urilor și clusterelor la date 
care le-ar putea impulsiona activitatea, precum și la centrele de tehnologii și la 
universități, cu scopul de a-și promova programele de cercetare;
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20. aprobă faptul că Comisia dorește să invite actorii principali din sectorul producției - 
constructorii de mijloace de transport, inovatorii din domeniile IA și conectivității, 
prestatori de servicii din sectorul turismului și alți actori din lanțul valoric al sectorului 
autovehiculelor - să convină asupra condițiilor în care ar fi dispuși să facă schimb de 
date.
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