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PROCES VERBAL
al lucrărilor Comisiei din perioada 18 – 19 mai 2020

În perioada 18 – 19 martie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut
următoarea ordine de zi:
I. Examinarea și adoptarea opiniilor pentru:
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca
Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European,
Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Strategia
anuală pentru 2020 privind creșterea durabilă – COM(2019) 650.
2. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O
strategie europeană privind datele – COM(2020) 66.
3. CARTE ALBĂ - Inteligența artificială - O abordare europeană axată
pe excelență și încredere – COM(2020) 65.
4. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Conturarea viitorului digital al Europei – COM(2020) 67.
II.

Studiu individual:
1. Declarația comisarului pentru afaceri interne, Ylva Johansson,
privind „Schengen, migrația și politica de azil și strategia de
securitate a UE în contextul COVID-19” din data de 7 mai 2020, în
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a
Parlamentului European.
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/20192024/johansson/announcements/opening-statement1
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2. Comisia Europeană, raport: Tratarea apelor reziduale în regiunea
Dunării: oportunități și provocări.
3. CEDEFOP,
cercetare:
Formare
profesională
continuă
întreprinderile din UE. Dezvoltări și provocări viitoare.
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4. ECDC, raport tehnic: Revizuirea sistematică privind monitorizarea
rețelelor de socializare și intervențiile legate de ezitarea vaccinului.
5. Comunicarea Comisiei - Planul de acțiune pentru o politică amplă
a UE în materie de prevenire a spălării banilor și a finanțării
terorismului - C(2020) 2800.
III. Diverse

 Luni, 18 mai a.c., ședința s-a desfășurat pe platforma online ”Zoom”
și a fost condusă de domnul deputat Angel Tîlvăr, președintele comisiei.
După ce a prezentat ordinea de zi și a supus-o aprobării, ordinea de zi a fost
aprobată în unanimitate de către membrii comisiei.
La punctul I.1. din ordinea de zi a fost dezbătută în fond Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană,
Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca
Europeană de Investiții - Strategia anuală pentru 2020 privind creșterea
durabilă - COM(2019) 650.
Comunicarea prezintă strategia UE pentru 2020 privind creșterea durabilă,
concentrându-se pe realizarea unei dimensiuni industriale în cadrul pieței
unice, printr-o abordare sistemică a procesului de elaborare a politicilor și
al acțiunii UE.
Comisia pentru afaceri europene susține noul model de creștere care
respectă limitele resurselor naturale și abordarea propusă pentru
funcționarea economiei în serviciul cetățenilor și al planetei, pentru
promovarea preocupărilor legate de climă și de mediu și transformarea
societății în profunzime sub impactul progresului tehnologic și al
schimbărilor demografice. Atrage atenția că Agenda trebuie să impulsioneze
și să însoțească dubla tranziție digitală și climatică, conform angajamentelor
asumate, în beneficiul tuturor statelor membre.
Membrii comisiei consideră necesară atât o intensificare a eforturilor pentru
convergența regiunilor, astfel încât să fie asigurate condițiile necesare
pentru o uniune economică și monetară dinamică și rezilientă, edificată pe
temelii solide asigurate de uniunea bancară și de uniunea piețelor de capital,
cât și facilitarea trecerii la moneda euro.
Membrii comisiei au făcut o serie de recomandări în ceea ce privește: asigurarea managementului progresului tehnic prin eforturi de perfecționare
2

a administrației Uniunii și a statelor membre; - susținerea prin programul
InvestEU și prin Grupul Băncii Europene de Investiții, care va deveni banca
europeană pentru climă, a investițiilor relevante pentru tranziția climatică
și de mediu; - politicile energetice ale Uniunii să încurajeze mai puternic
mini-rețelele de electricitate şi tehnologiile de energie regenerabilă
emergente; - adaptarea pieței unice la confirmarea calificărilor prin
sistemele de recunoaștere voluntare și informale.
Rezumând ideile desprinse din dezbatere, membrii comisiei au hotărât în
unanimitate adoptarea unei opinii, cu observații și recomandări, care să fie
transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea
procedurii de examinare parlamentară.
S-a trecut la punctul I.2. din ordinea de zi, dezbaterea asupra Comunicării
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor - O strategie europeană privind datele –
COM(2020) 66.
Comunicarea prezintă o strategie privind măsurile de politică și investițiile
necesare dezvoltării economiei bazate pe date în următorii cinci ani.
Comisia pentru afaceri europene susține prevederile Strategiei europene
privind datele, strategie care cuprinde direcțiile de acțiune pentru
valorificarea potențialului Uniunii Europene, asigurând un echilibru între
fluxul de date și utilizarea lor pe scară largă și garantarea unor standarde
înalte în materie de confidențialitate, securitate, siguranță și etică, dar
atrage atenția că, pentru o poziție solidă pe plan internațional, Uniunea
Europeană are nevoie de o bază industrială internă, diversificată și
convergentă în profil teritorial.
În cadrul dezbaterii, membrii comisiei au recomandat o consultare susținută
pentru a contrabalansa disproporția dintre capacitatea de participare masivă
a întreprinderilor mari din domeniul tehnologiei ce dețin o parte
semnificativă a datelor de la nivel mondial și disponibilitatea pentru
consultare în mod obiectiv restrânsă a IMM-urilor și mai ales a
microîntreprinderilor și a start-up-urilor. În același timp, consideră că
măsurile de corectare a dezechilibrelor puterii de piață, în ceea ce privește
accesul la date și utilizarea acestora, necesită adoptarea unui cadru
normativ cuprinzător, care să prevadă posibilitatea intervenției active
pentru asigurarea unui nivel corespunzător de concurență, dacă este
necesar și subliniază necesitatea de a stimula învățarea informală și cea de
pe tot parcursul vieții, inclusiv prin măsuri de validare și recunoaștere
uniforme la nivelul Uniunii, astfel încât să fie asigurate competențele și
inițierea în domeniul datelor, ca o premisă a asigurării libertăților
fundamentale ale Uniunii și a funcționării pieței unice.
În încheiere, apreciind abordarea reținută a Comisiei Europene în ceea ce
privește evitarea reglementării ex ante excesive și prea detaliate și
preferința pentru o abordare flexibilă a guvernanței care să favorizeze
experimentarea, iterația și diferențierea, membrii comisiei au hotărât în
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unanimitate adoptarea opiniei, cu observații și recomandări, care să fie
transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea
procedurii de examinare parlamentară.
La punctul I.3. din ordinea de zi s-a înscris analiza în fond a CĂRȚII ALBE Inteligența artificială - O abordare europeană axată pe excelență și
încredere – COM(2020) 65.
Documentul lansează o consultare cu scopul de a stabili opțiunile de politică
menite să permită dezvoltarea sigură, în condiții de încredere, a inteligenței
artificiale în Europa, cu respectarea deplină a valorilor și drepturilor
cetățenilor Uniunii Europene.
Comisia pentru afaceri europene susține prevederile Cărții albe privind
inteligența artificială - O abordare europeană axată pe excelență și
încredere, întrucât tehnologia digitală este din ce în ce mai importantă
pentru fiecare aspect al vieții de zi cu zi, iar cetățenii trebuie să poată avea
încredere în aceasta. Atrage atenția, însă, că sunt necesare măsuri de
ocrotire a concurenței libere și a antreprenoriatului, de asigurare a
convergenței regiunilor, precum și de garantare a accesului pe piață și la
finanțare a micrîntreprinderilor și a start-up-urilor, care să contribuie la
realizarea „ecosistemului de excelență” de-a lungul lanțurilor valorice, la
stabilirea stimulentelor pentru accelerarea adoptării tehnologiei inteligenței
artificiale, precum și la înființarea centrelor de inovare digitală.
Membrii comisiei au formulat recomandări în privința sprijinirii educației
științifice non-formale și informale, pentru inițierea în domeniul datelor și
dezvoltarea competențelor necesare pentru a lucra în domeniul inteligentei
artificiale, precum și cu privire la revizuirea cadrului european de protecție
a datelor, pentru a ține seama de experiența dobândită ce a adus în primplan atât situații contrare scopului declarat, cât și noile pericole ce rezidă
din folosirea cu rea-credință a inteligenței artificiale.
Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu unanimitate de voturi să
adopte o opinie, cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului
permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de
examinare parlamentară.
La punctul I.4. din ordinea de zi a fost dezbătută Comunicarea Comisiei
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor - Conturarea viitorului digital al Europei –
COM(2020) 67.
Comunicarea prezintă trei obiective-cheie pentru a se asigura că soluțiile
digitale ajută Europa să își continue reformele digitale în beneficiul
cetățenilor, cu respectarea valorilor europene.
Comisia pentru afaceri europene apreciază nivelul
abordării Comisiei Europene față de viitorul digital
propunerea privind o strategie de cooperare digitală la
şi atenția acordată investițiilor în proiecte europene

de ambiție ridicat al
al Uniunii Europene,
nivel mondial, precum
de anvergură privind
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spațiile de date și a celor care vizează dezvoltarea competențelor digitale.
Consideră că este necesară o articulare mai clară a prioritizării programelor
pentru digitalizare nu doar la nivelul UE, ci şi în rândul statelor membre și al
celor candidate, precum şi introducerea unor criterii privind digitalizarea în
cooperarea cu state terțe și în tematica aderării.
Membrii comisiei au subliniat că necesitatea unei consultări extinse a
cetățenilor și a mediului de afaceri cu privire la măsurile de reducere a
riscurilor pentru protecţia datelor personale în procesul de digitalizare şi cu
privire la reglementările care ar putea fi potrivite la nivel european pentru
protecţia consumatorilor vulnerabili, precum și faptul că securitatea
cibernetică continuă să reprezinte o prioritate, ceea ce conduce la
recomandarea de a completa strategia referitoare la conturarea viitorului
digital al Uniunii Europene cu recomandări și activităţi specifice pentru
asigurarea securității datelor.
Se recomandă adoptarea pe viitor a unui obiectiv-cheie suplimentar,
evidențiat ca fiind necesar ulterior crizei provocate de pandemia de COVID19, și anume sporirea rezilienței și a capacitatăţii de adaptare la condiții
extraordinare, fundamentate pe utilizarea intensă și diversificarea soluțiilor
digitale.
Comisia pentru afaceri europene apreciază că actuala criză provocată de
pandemia de COVID-19 a evidențiat avantajele unei economii digitale și
necesitatea sporirii investițiilor în digitalizare pentru a le extinde și pentru a le
diversifica mai ales în situaţii similare.
Comisia pentru afaceri europene a hotărât cu unanimitate de voturi să adopte
o opinie, cu observații și recomandări, care să fie transmisă Biroului
permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare
parlamentară.

 Miercuri, 18 mai și Joi, 19 mai a.c., membrii comisiei au procedat
la studiu individual asupra temelor înscrise pe ordinea de zi.

În ziua de 18 mai, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat
prezența 21 deputați: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE (PNL),
Erika BENKO (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ (PNL),
Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL),
Ana BIRCHALL (neafiliat), Iulian BULAI (USR), Andrei Dominic GEREA
(neafiliat), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre
Florin MANOLE (PSD), Roxana MÎNZATU (PSD), Costin Sebastian MOISE
(PMP), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), Mihai Valentin POPA (Pro Europa),
Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Alfred Robert SIMONIS (PSD), Adriana
Diana TUȘA (PSD).
Au absentat: Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD),
Mara MAREȘ (PNL).
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În ziua de 19 mai, din totalul de 24 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat
prezența toți deputații: Angel TÎLVĂR (PSD), Roberta Alma ANASTASE
(PNL), Erika BENKO (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin NICOARĂ
(PNL), Radu Costin VASILICĂ (PSD), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA
(PNL), Ana BIRCHALL (neafiliat), Simona BUCURA-OPRESCU (PSD), Iulian
BULAI (USR), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Andrei Dominic GEREA (neafiliat),
Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Vasile GUDU (PNL), Petre Florin
MANOLE (PSD), Mara MAREȘ (PNL), Roxana MÎNZATU (PSD), Costin
Sebastian MOISE (PMP), Victor Viorel PONTA (Pro Europa), Mihai Valentin
POPA (Pro Europa), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Alfred Robert SIMONIS
(PSD), Adriana Diana TUȘA (PSD).

PREȘEDINTE,

Angel TÎLVĂR

Redactat: Gabriela Negreț, consilier
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