9 iunie 2017

Domnului Ministru Augustin Jianu
Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Ref: Poziția Coaliției pentru Dezvoltarea României referitoare la documentul conceptual
al Comisiei Europene privind fluxurile internaționale de date

Stimate domnule Ministru,
Membrii Coaliției pentru Dezvoltarea României vă prezintă mai jos punctul de vedere referitor
la recentul document al Comisiei Europene (CE) privind fluxurile internaționale de date care
urmează să fie inclus în viitoarele acorduri comerciale ale UE.
Având în vedere că digitalizarea comerțului se dezvoltă rapid peste tot în lume, politica
comercială a UE privind fluxurile transfrontaliere de date ar trebui să respecte aceleași principii
ca și comerțul cu bunuri sau servicii: cât mai mult comerț liber posibil, dar cu respectarea vieții
private. O abordare previzibilă și deschisă a fluxurilor de date transfrontaliere este un factor
cheie pentru creșterea economică și competitivitatea globală a afacerilor românești.
Comerțul bazat pe fluxurile de date transfrontaliere afectează toate sectoarele economiei, nu
doar sectorul IT. În următorii ani vom vedea o creștere semnificativă a fluxurilor
transfrontaliere de date ca urmare a transformării digitale a tuturor industriilor, cum ar fi
Industria 4.0 sau Internetul. Pentru a asigura investiții în România, este important ca politica
comercială a UE să reglementeze, nu numai fluxurile de date de ieșire din Uniune, ci să ajute
și la activarea fluxurilor de date inbound. În acest fel, operațiunile din România pot crește
dincolo de dimensiunea pieței UE și pot deveni o bază pentru operațiunile globale.
Dorim să subliniem că inițiativa Comisiei Europene de a asigura fluxurile internaționale de date
este salutată de Coaliția pentru Dezvoltarea României. Cu toate acestea, fluxurile de date de
intrare ale cetățenilor din afara UE nu sunt acoperite prin niciun mecanism de transfer prevăzut
în Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Aceasta înseamnă că nu există o
garanție pentru companiile românești că datele pot fi efectiv importate de la partenerul
comercial.
Coaliția pentru Dezvoltarea României crede cu tărie că singura modalitate de a asigura fluxurile
globale de date transfrontaliere către UE este un acord de liber schimb. În acest fel, investițiile,
locurile de muncă și creșterea economică în cadrul UE pot fi consolidate prin asigurarea în
România a unui cadru prin care companiile localizate aici să poată realiza economii de scală. În
consecință, UE poate beneficia de posibilitatea de a deveni un exportator major de prelucrare a
datelor către țările terțe. În plus, această realizare ar putea favoriza extinderea standardelor UE
privind confidențialitatea către cetățenii principalilor parteneri comerciali ai UE printr-un
mecanism de piață.
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Având în vedere acești factori, Coaliția pentru Dezvoltarea României sugerează ca România să
insiste pentru următoarele amendamente la documentul Comisiei:
- „Accesarea“ ar trebui să fie inclusă ca o activitate reglementată de principiul fluxului de date
deschise.
- Clauza anti-eludare nu trebuie să se abată de la principiile de bază și bine stabilite ale dreptului
comercial pentru restricții comerciale legitime (de exemplu, proporționalitate, nediscriminare
și necesitate, așa cum se reflectă în GATS XIV).
- O interdicție completă împotriva divulgării codului sursă pentru procesarea datelor comerciale
care utilizează infrastructura TIC publice sau private trebuie să fie inclusă pentru a proteja
companiile europene împotriva unor noi bariere comerciale în continuă evoluție.
Vă mulțumim și pentru orice alte detalii suplimentare vă rugăm să folosiţi următoarele date de
contact: Camelia Stanciu, cstanciu@amcham.ro, 0748 113 669.
Cu deosebit respect,

Ravinder Takkar
Coordonator
Grupul de lucru pentru ICT
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