La crisi de salut pública causada per l'actual pandèmia de COVID-19 està obligant a la
Unió Europea i als Estats membres a enfrontar-se a un desafiament sense precedents per
als seus sistemes d'atenció de salut, estil de vida, estabilitat econòmica i valors. Una crisi
excepcional de tal magnitud requereix una acció decidida de tots els membres.
La tecnologia i les dades tenen un paper central per combatre aquesta crisi, atès que
moltes persones a Europa estan connectades a Internet a través de dispositius mòbils.
Això pot comportar el desenvolupament d'eines importants tant per informar, ajudar les
autoritats públiques competents en els seus esforços per contenir la propagació del virus i
tenir un paper important en l'aixecament del confinament.
Per això, la Comissió ha fet públic una Recomanació per desenvolupar un enfocament
comú de la UE pel que fa a l'ús d'aplicacions i dades mòbils en resposta a la pandèmia del
coronavirus. Aquesta marca un procés per a l'adopció d'un conjunt d'instruments centrat en
dues dimensions:


un enfocament coordinat paneuropeu sobre l'ús de les aplicacions mòbils a fi de
donar poder als ciutadans perquè adoptin mesures eficaces i més selectives de
distanciament social i amb fins d'alerta, prevenció i seguiment de contactes, i



un enfocament comú per a la modelització i la predicció de l'evolució del virus
mitjançant dades de localització mòbil agregats i anonimitzades. L'objectiu és
analitzar els patrons de desplaçament, especialment l'efecte de les mesures de
confinament en la intensitat dels contactes i, per tant, els riscos de contaminació. La
Comissió va iniciar ja el debat amb els operadors de telefonia mòbil el 23 de març
de 2020, amb la intenció d'abastar tots els Estats membres. Les dades seran
totalment anonimitzades i es transmetran al Centre Comú d'Investigació (JRC) per
al seu tractament i modelització. No es compartiran amb tercers i només es
conservaran mentre duri la crisi.

La recomanació es compon dels elements següents::


especificacions destinades a garantir l'eficàcia de les aplicacions mòbils
d'informació, alerta i seguiment des del punt de vista mèdic i tècnic,



mesures destinades a prevenir la proliferació d'aplicacions incompatibles, requisits
que propiciïn la interoperabilitat i promoció de solucions comunes,



mecanismes de governança aplicables per les autoritats públiques sanitàries i en
cooperació amb el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties
(ECDC),



identificació de bones pràctiques i mecanismes per a l'intercanvi d'informació sobre
el funcionament de les aplicacions, i



intercanvi de dades amb els organismes epidemiològics públics pertinents, inclosa
la notificació de dades agregades a l'ECDC.

Per ajudar els Estats membres, la Comissió els oferirà orientacions, en particular en
matèria de protecció de dades i pel que fa a les implicacions per a la protecció de la
privacitat. La Comissió mantindrà contacte amb el Comitè Europeu de Protecció de Dades
per tenir una visió general del tractament de dades personals a nivell nacional en el context
de la crisi del coronavirus.
Propers passos:
 Abans del 15 d'abril.- Els Estats membres han d'elaborar, juntament amb la
Comissió, un conjunt d'instruments que els permeti desenvolupar un enfocament
paneuropeu sobre les aplicacions mòbils en associació amb el Comitè Europeu de
Protecció de Dades.
 Abans del 31 de maig.- Els Estats membres han d'informar sobre les mesures que
hagin adoptat i posar-les a disposició d'altres estats membres i de la Comissió per a
la seva revisió per parells.
La Comissió valorarà els progressos realitzats i publicarà informes periòdics a partir de juny
de 2020, i mentre duri la crisi, en els quals recomanarà l'adopció de noves mesures o
l'eliminació gradual de les que ja no siguin necessàries.

