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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât inteligența artificială (IA) va deveni o revoluție tehnologică, economică, socială 
și psihologică, cu repercusiuni etice evidente nu numai în Europa, ci și în întreaga lume;

B. întrucât integrarea tot mai mare a roboticii în sistemele destinate omului trebuie să fie 
ghidată de o politică solidă cu privire la maximizarea beneficiilor și reducerea la 
minimum a riscurilor pentru societate și cu privire la asigurarea unei dezvoltări în 
condiții de siguranță și în mod echitabil a inteligenței artificiale;

C. întrucât inteligența artificială gata de lansare pe piață înseamnă, din punct de vedere etic 
și moral, cea mai mare schimbare de la motorul cu aburi și de la calculator încoace, care 
trebuie discutată în detaliu la nivel social;

D. întrucât, în industriile și serviciile asociate cu tehnologia de vârf, IA este esențială 
pentru transformarea Europei într-un „continent incubator de afaceri” prin exploatarea 
celor mai recente tehnologii pentru a genera creștere economică în Europa, în special în 
domenii cum ar fi tehnologia medicală, serviciile și programele de sănătate, 
descoperirea de noi medicamente, chirurgia robotizată și asistată de roboți, tratarea 
bolilor cronice și imagistica medicală și registrele medicale, precum și prin asigurarea 
unui mediu durabil și a unei producții alimentare sigure; întrucât, în prezent, Europa 
cunoaște o anumită întârziere în raport cu America de Nord și cu Asia în ceea ce 
privește cercetarea și brevetarea în domeniul inteligenței artificiale;

E. întrucât dezvoltarea tehnologiilor bazate pe IA poate contribui la îmbunătățirea vieții 
persoanelor cu boli cronice și dizabilități și poate oferi soluții la provocări sociale, cum 
ar fi la fenomenul actual de îmbătrânire a populației, prin îmbunătățirea preciziei și a 
eficacității tehnologiei medicale în contextul asistenței medicale;

F. întrucât există un catalog vast de posibile aplicații ale IA și ale roboticii în asistența 
medicală, cum ar fi: gestionarea registrelor și a datelor medicale, efectuarea de activități 
repetitive (analizarea testelor, a radiografiilor și a scanărilor prin tomografie 
computerizată, introducerea de date), stabilirea tratamentelor, efectuarea de examinări 
medicale digitale (cum ar fi examinarea medicală bazată pe istoricul medical personal și 
pe cunoștințe medicale generale), asistenți medicali virtuali, managementul medicației, 
crearea de medicamente, medicina de precizie (având în vedere că în genetică și 
genomică se caută mutații și legături cu boala pe baza informațiilor din ADN), 
monitorizarea sănătății, analiza sistemelor de asistență medicală etc.; 

G. întrucât accesibilitatea nu înseamnă aceleași servicii și aceeași aparatură pentru toți; 
întrucât accesibilitatea IA și a roboticii se bazează pe planificare și proiectare favorabile 
incluziunii; întrucât proiectarea trebuie să pornească de la nevoile, dorințele și 
experiențele utilizatorilor;

H. întrucât există preocupări grave de ordin etic, psihologic și juridic cu privire la 
autonomia roboților, la lipsa lor evidentă de empatie umană și la impactul lor asupra 
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relației dintre doctor și pacient, care nu au fost încă abordate în mod adecvat la nivelul 
Uniunii, în special în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal ale 
pacienților, răspunderea în ceea ce privește acțiunile lor și noile relații economice și de 
muncă rezultate; întrucât „autonomia” ca atare poate fi atribuită în totalitate exclusiv 
ființelor umane; întrucât este necesar un cadru juridic și etic solid pentru inteligența 
artificială;

I. întrucât la baza utilizării inteligenței artificiale, mai ales în domeniul sănătății, trebuie să 
stea mereu principiul responsabilității „Omul utilizează tehnologia”;

J. întrucât riscurile IA nu au fost studiate suficient;

1. subliniază că orice progres tehnologic revoluționar, în special în domeniul IA și al 
roboticii, ar trebui să servească bunăstării umane;

2. subliniază că sistemele de IA și roboții sunt mijloace tehnologice inovatoare menite să 
îmbunătățească viețile oamenilor, să ducă la creștere economică și să răspundă 
provocărilor din domeniile sănătății, mediului, schimbărilor climatice, siguranței 
alimentare, printre multe altele, factorul uman fiind întotdeauna responsabil de utilizarea 
acestora;

3. invită Comisia și statele membre să elaboreze un plan de acțiune cuprinzător al UE care 
să vizeze crearea unui „ecosistem european de inteligență artificială”, pentru a exploata 
pe deplin oportunitățile de dezvoltare socioeconomică și a aborda totodată preocupările 
legate de siguranță, securitate, prevenirea efectelor nocive și atenuarea riscurilor, 
responsabilitatea morală a omului, guvernanța și reglementarea IA și a roboților, 
sustenabilitatea ecologică și eliminarea dispozitivelor IA1; subliniază că acest 
„ecosistem” ar trebui să ia în considerare necesitățile întreprinderilor foarte mici (IFM) 
și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) și să fie creat în colaborare cu toate părțile 
interesate relevante, în special cu grupurile de pacienți, dar și având în vedere 
preocupările altor grupuri, cum ar fi asociațiile caritabile, bisericile și facultățile de 
filozofie;

4. ar trebui acordată o atenție specială utilizării „volumelor mari de date” în domeniul 
sănătății cu scopul de a maximiza oportunitățile pe care aceasta le poate aduce, cum ar fi 
îmbunătățirea sănătății pacienților individuali, precum și a performanței sistemelor de 
sănătate publică ale statelor membre, fără a coborî standardele etice și fără a periclita 
dreptul la confidențialitate al cetățenilor sau siguranța acestora;

5. avertizează insistent privind orice încercare de a dota tehnologii cu inteligență artificială 
cu un fel de „personalitate” și de a scuti astfel de orice răspundere producătorii și 
persoanele care utilizează tehnologia;

6. subliniază, cu toate acestea, că este posibil ca actualul sistem de autorizare a 
dispozitivelor medicale să nu fie adecvat pentru tehnologiile IA; invită Comisia să 
monitorizeze îndeaproape progresul acestor tehnologii și să propună modificări ale 
cadrului de reglementare, dacă este necesar, cu scopul de a stabili cadrul pentru a 

                                               
1 A se vedea în special declarația Grupului european pentru etică în domeniul științei și al noilor tehnologii 
referitoare la robotică și sistemele „autonome” din martie 2018



PE623.609v02-00 4/6 AD\1169490RO.docx

RO

determina răspunderea respectivă a utilizatorului (medic/profesionist), a producătorului 
soluției tehnologice și a unității medicale care oferă tratamentul; subliniază importanța 
deosebită a aspectului legat de răspunderea juridică în caz de prejudicii în domeniul 
sănătății în ceea ce privește utilizarea IA; subliniază, prin urmare, că este necesar să se 
asigure că utilizatorul nu va fi nevoit să țină întotdeauna cont de soluția de diagnostic 
sau de tratamentul sugerat de instrumentul tehnologic, de teama răspunderii civile în 
cazul în care aprecierea sa profesională și în cunoștință de cauză l-ar determina să 
formuleze concluzii chiar și parțial diferite; 

7. invită Comisia și statele membre să aloce mai multe fonduri pentru cercetarea în 
domeniul IA și al roboticii și să încurajeze experții în inteligență artificială și societățile 
europene și din afara Europei să creeze locuri de muncă inovatoare, consolidând 
cercetarea în domeniul aspectelor ce țin de sănătatea publică; în același timp, subliniază 
importanța unei strategii globale de ocupare a forței de muncă, care să meargă mână în 
mână cu progresul înregistrat de IA în contextul profesional medical;

8. solicită Comisiei și statelor membre să promoveze crearea de talente în sectoarele 
inteligenței artificiale și roboticii prin măsuri concrete (de exemplu, crearea de 
incubatoare și acordarea de sprijin pentru întreprinderile nou-înființate) care să 
sporească numărul de persoane instruite în aceste domenii, acordând o atenție specială 
prezenței femeilor și atragerii de studenți din alte discipline; 

9. solicită Consiliului și Comisiei să ia toate măsurile juridice necesare pentru a interzice 
metode de eutanasiere și selectare prin utilizarea sporită de interfețe om/mașină de 
îmbunătățire în corpul uman;

10. invită Comisia să permită accesul la subvenții în cadrul programelor UE și al altor 
forme de finanțare pentru cercetare în domeniul IA;

11. invită Comisia și statele membre să elaboreze planuri ambițioase menite să atragă 
principalele părți interesate și actorii-cheie din domenii cum ar fi tehnologia informației, 
matematică, fizică, tehnologia informațiilor medicale, psihologie clinică, bioinginerie și 
farmaceutică pentru a deschide centre de cercetare biomedicale și bionice bazate pe IA 
în întreaga Europă; invită, cu toate acestea, Comisia și statele membre să trateze cu 
seriozitate riscurile IA (cum ar fi impactul acestora asupra relației doctor-pacient și 
dezumanizarea asistenței medicale) și să sprijine cercetarea privind riscurile și 
preocupările etice legate de IA, care ar putea avea o contribuție pentru a stabili dacă și 
în ce condiții ar fi posibil ca utilizarea unei anumite soluții tehnologice să fie 
considerată adecvată și conformă cu principiile fundamentale ale demnității umane și 
ale egalității și să fie, prin urmare, autorizată;

12. invită statele membre și Comisia să crească finanțarea dedicată tehnologiilor IA din 
domeniul sănătății în sfera publică și în cea privată; salută, în acest context, declarația 
de cooperare semnată de 24 de state membre ale UE și de Norvegia în vederea creșterii 
impactului investițiilor în IA la nivel european; invită statele membre și Comisia să 
analizeze dacă programele de formare a personalului în domeniul sănătății trebuie să fie 
actualizate și standardizate la nivel european pentru a asigura un nivel înalt de expertiză 
și condiții de concurență echitabile în diferite state membre în ceea ce privește 
cunoștințele și utilizarea celor mai avansate instrumente tehnologice de chirurgie 
robotică, robotică biomedicală și inteligență artificială pentru imagistică.
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