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Badanie potencjału sztucznej inteligencji w 
epoce cyfrowej 

Jako technologia powszechnego zastosowania sztuczna inteligencja (AI) może zmienić nasze życie i przynieść 
wiele korzyści, np. zwiększyć wydajność rolnictwa, pomóc w walce ze zmianą klimatu oraz poprawić 
bezpieczeństwo, czystość i funkcjonowanie transportu. Z AI wiąże się też jednak szereg problemów, 
np. nieprzejrzysty proces decyzyjny, dyskryminacja i ingerencja w nasze życie prywatne. Aby zbadać te wyzwania 
i przeanalizować wpływ AI na gospodarkę UE, w czerwcu 2020 r. Parlament Europejski postanowił powołać 
komisję specjalną. Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej (AIDA) przyjęła swoje 
sprawozdanie końcowe 22 marca 2022 r. Parlament ma je omówić podczas pierwszej sesji plenarnej w maju. 

Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej 
Parlament Europejski postanowił powołać komisję specjalną AIDA 18 czerwca 2020 r. Jej 12-miesięczny 
mandat (przedłużony do 18 miesięcy) obejmował analizę przyszłego wpływu AI na gospodarkę UE i jej 
wkładu w wartość biznesową i wzrost gospodarczy, badanie wyzwań związanych z wprowadzaniem AI oraz 
analizę podejścia opartego na AI w państwach spoza UE. AIDA przedstawi ocenę określającą wspólne 
średnio- i długoterminowe cele UE oraz kroki niezbędne do ich osiągnięcia. Komisja, której przewodniczy 
Dragoş Tudorache (Renew Europe, Rumunia), liczy 34 pełnoprawnych członków.  
Komisja przeprowadziła wymiany poglądów z komisarzami europejskimi odpowiedzialnymi za rynek 
wewnętrzny i kwestie cyfrowe, a także z francuską prezydencją Rady, komisją analityczną niemieckiego 
Bundestagu ds. AI oraz parlamentami narodowymi. Zorganizowała również wysłuchania z udziałem 
ekspertów, decydentów politycznych i przedstawicieli biznesu. Przeanalizowano na nich na przykład 
potencjał AI w walce ze zmianą klimatu i rakiem, a także jej wykorzystanie w rolnictwie i usługach 
finansowych. W dokumentach roboczych komisji AIDA podsumowano najważniejsze wnioski z tych 
wysłuchań, w tym stanowiska grup politycznych. Zorganizowano również warsztaty i seminaria 
internetowe z udziałem ekspertów na takie tematy jak „AI basics” [Podstawy AI], „AI and law enforcement” 
[AI a egzekwowanie prawa] oraz „AI and public administration” [AI a administracja publiczna]. W listopadzie 
2021 r. komisja wysłała delegację do Waszyngtonu, aby wymienić opinie na temat AI z partnerami w USA. 

Projekt sprawozdania 
Komisja AIDA opublikowała projekt sprawozdania (sprawozdawca: Axel Voss, PPE, Niemcy) 2 listopada 
2021 r. Opisano w nim ogromny potencjał AI pod względem poprawy niemal wszystkich obszarów naszego 
życia, od pomocy w zwalczaniu pandemii i globalnego głodu po poprawę opieki zdrowotnej. Mogłaby 
również znacznie zwiększyć wydajność i innowacyjność oraz przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i 
wzrostu gospodarczego. Zgodnie z projektem sprawozdania UE nie powinna regulować AI jako technologii. 
Rodzaj, intensywność i harmonogram działań regulacyjnych powinny natomiast zależeć wyłącznie od 
rodzaju ryzyka związanego z konkretnym zastosowaniem systemu AI. W projekcie ostrzega się, że UE 
pozostaje obecnie w tyle w światowym wyścigu technologicznym. Jeżeli chce pozostać konkurencyjna, 
musi stać się liderem w dziedzinie AI i ustanowić światowe standardy. Z technologiami AI wiążą się również 
kluczowe kwestie etyczne i obawy dotyczące praw podstawowych. W tym kontekście w projekcie 
sprawozdania rozważono możliwości i zagrożenia związane z AI w sześciu konkretnych obszarach: zdrowie, 
Europejski Zielony Ład, polityka zewnętrzna i bezpieczeństwo, konkurencyjność, demokracja i rynek pracy. 
Podczas debaty 13 stycznia 2022 r. na temat 1384 poprawek złożonych do projektu sprawozdania niektórzy 
posłowie podkreślili ryzyko dyskryminacji nieodłącznie związane z AI i znaczenie wykorzystania również 
prywatnych funduszy, aby rozwijać AI. Posłowie z różnych grup politycznych nie osiągnęli kompromisu w 
kwestii, czy w przyszłych regulacjach dotyczących AI należy uwzględnić ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych (RODO).  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0162_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/aida/home/members
https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/aida/home/publications?tabCode=working-papers
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AIDA-PR-680928_PL.html
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12869/13
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Sprawozdanie końcowe 
Komisja AIDA przeprowadziła głosowanie nad ww. poprawkami i przyjęła swoje sprawozdanie końcowe 
22 marca 2022 r. Przyjęto je 25 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 6 głosach wstrzymujących się. Parlament 
ma przeprowadzić debatę i głosowanie na sprawozdaniem podczas sesji plenarnej w dniach 2–5 maja 2022 r. 
Sprawozdanie podzielono na pięć rozdziałów: 
 wprowadzenie;
 potencjalne możliwości, ryzyka i przeszkody związane z zastosowaniem AI: sześć studiów

przypadków przeanalizowanych przez komisję AIDA;
 miejsce UE w globalnej konkurencji w obszarze AI;
 Europa na miarę ery cyfrowej – plan działania na rzecz zdobycia pozycji globalnego lidera;
 wniosek: pilna potrzeba działania.

W sprawozdaniu określono plan działania dotyczący AI ze szczegółowymi zaleceniami dla Komisji 
Europejskiej, państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego. Na przykład wezwano państwa 
członkowskie do przeglądu krajowych strategii w dziedzinie AI, a Komisję do stworzenia ram umiejętności 
AI dla osób fizycznych. W sprawozdaniu zaapelowano też o opracowanie europejskiej strategii na rzecz 
bezpiecznego stosowania AI w odniesieniu do dzieci oraz o zmniejszenie różnic w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn w tym obszarze. Według komisji AIDA Unia ma wyjątkową szansę, by wesprzeć ukierunkowane 
na człowieka, godne zaufania i włączające podejście do AI, którego podstawą są prawa podstawowe i które 
umożliwia zarządzanie ryzykiem, a zarazem pełne wykorzystanie potencjału AI.  
Na szczeblu międzynarodowym UE – jako pierwszy blok na świecie, który wprowadzi przepisy dotyczące AI 
– może wpłynąć na debatę międzynarodową oraz przyczynić się do rozwoju globalnych zasad i norm.
W sprawozdaniu końcowym ubolewa się jednak, że UE nie zrealizowała jeszcze wszystkich aspiracji
dotyczących konkurencji w dziedzinie AI na szczeblu globalnym. Nie twierdzi się w nim już, że UE może stać
się „cyfrową kolonią Chin, USA i innych państw”, za to kładzie nacisk na współpracę z partnerami
międzynarodowymi o podobnych poglądach.
W sprawozdaniu podkreślono, że dostępność i swobodny przepływ wysokiej jakości danych są ważne dla 
rozwoju zastosowań AI, zwłaszcza dla naukowców i przedsiębiorstw typu start-up, ponieważ mogą 
zwiększyć inwestycje i pobudzić innowacje. Według sprawozdania obecne ramy nie sprzyjają 
terminowemu dostępowi i wystarczającej wymianie danych. W sprawozdaniu końcowym nie 
uwzględniono początkowej krytyki ograniczeń wynikających z RODO. 
Poparto w nim stosowanie piaskownic regulacyjnych, które umożliwią testowanie produktów, usług i 
podejść opartych na AI w warunkach rzeczywistych i w kontrolowanym środowisku przed ich 
wprowadzeniem na rynek.  
Choć w tekście położono większy nacisk na potencjalne korzyści płynące z technologii AI, zwrócono w nim 
również uwagę na pewne zagrożenia systemowe. Na przykład reżimy autorytarne mogą wykorzystywać 
systemy AI do masowej inwigilacji, klasyfikowania obywateli lub ograniczania ich swobody przemieszczania 
się. W sprawozdaniu ostrzega się też przed stronniczością wbudowaną w systemy AI. W odniesieniu do 
wykorzystania AI do celów wojskowych w sprawozdaniu odnotowano, że Parlament wielokrotnie domagał 
się wprowadzenia międzynarodowego zakazu rozwoju, produkcji i stosowania systemów śmiercionośnej 
broni autonomicznej.  
Ponadto w tekście stwierdzono, że sprawnie działająca AI wymaga wprowadzenia na dużą skalę sieci 
szerokopasmowych, światłowodów, węzłów brzegowych i sieci 5G, a także priorytetowego traktowania 
takich kluczowych powstających technologii jak obliczenia kwantowe. 
Sprawozdanie komisji AIDA uzupełni inne inicjatywy ustawodawcze i nieustawodawcze w tej dziedzinie, 
np. wniosek Komisji w sprawie unijnych ram prawnych dotyczących AI. Jako współprawodawcy Parlament 
Europejski i Rada omawiają obecnie ten wniosek. 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2020/2266(INI); komisja przedmiotowo właściwa: AIDA; sprawozdawca: Axel 
Voss (PPE, Niemcy). 

Jest to aktualizacja wcześniejszej notatki „W skrócie” z marca 2022 r. 
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