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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 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 dezvoltarea inteligenței artificiale (IA) se desfășoară într-un ritm rapid și întrucât 
IA a jucat deja, timp de mai mulți ani, un rol în viața noastră de zi cu zi; întrucât IA și 
robotica stimulează inovarea, conducând la noi modele de afaceri și jucând un rol-cheie 
în transformarea societăților noastre și digitalizarea economiilor noastre în multe 
sectoare, cum ar fi industria, asistența medicală, construcțiile și transportul;

B. întrucât China și Statele Unite ale Americii sunt principalele țări în domeniul 
tehnologiilor IA, iar UE a rămas mult în urmă; întrucât va fi imposibil ca UE să 
recupereze decalajul fără o abordare coordonată la nivel european; întrucât o abordare 
comună a IA ar permite UE să își promoveze mai bine valorile la nivel mondial și să 
joace un rol mai mare și mai eficace pe scena mondială;

C. întrucât aproximativ un sfert dintre toți roboții industriali și jumătate dintre toți roboții 
destinați unor servicii profesionale din lume sunt produși de societăți europene, astfel că 
UE deține deja active importante pe care ar trebui să își întemeieze politica industrială 
europeană;

D. întrucât o abordare comună va facilita dezvoltarea tehnologiilor IA în beneficiul 
societății, răspunzând, în același timp, provocărilor prezentate de aceste tehnologii pentru 
a stimula inovarea, a îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor bazate pe IA, pentru a 
îmbunătăți experiența consumatorilor și încrederea în tehnologiile IA și robotică și pentru 
a evita fragmentarea pieței interne; 

E. întrucât dezvoltarea IA și a roboticii trebuie să includă întreaga societate; întrucât, cu 
toate acestea, în 2017, zonele rurale au fost în mare parte excluse din beneficiile IA, 
întrucât 8 % dintre locuințe nu sunt acoperite de o rețea fixă, iar 53 % nu dispun de 
tehnologii de „acces de generație următoare” (VDSL, Cable Docsis 3.0 sau FTTP);

F. întrucât dezvoltarea serviciilor și a produselor bazate pe IA necesită conectivitate, fluxul 
liber al datelor și accesibilitatea datelor pe teritoriul UE; întrucât utilizarea unor tehnici 
avansate de extragere a datelor în servicii și produse poate contribui la creșterea calității 
procesului decizional și, prin urmare, a posibilităților consumatorilor de a alege, și poate 
îmbunătăți performanța întreprinderilor;

G. întrucât securitatea cibernetică este esențială pentru a asigura că datele nu sunt corupte 
sau utilizate răuvoitor pentru a face IA să funcționeze într-un mod care este în 
detrimentul cetățenilor sau al întreprinderilor, ceea ce ar submina industria și încrederea 
consumatorilor în IA; întrucât evoluțiile din domeniul IA sporesc dependența de aceste 
sisteme pentru acțiuni și decizii, lucru care, la rândul său, impune standarde înalte de 
reziliență cibernetică în UE pentru a asigura protecția împotriva încălcărilor și 
disfuncționalităților securității cibernetice;

H. întrucât evoluțiile tehnologice în materie de produse și servicii inteligente pot aduce 
beneficii economiei bazate pe cunoaștere, care se întemeiază pe cantitatea, calitatea și 
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accesibilitatea informațiilor disponibile și poate astfel conduce la o mai bună adaptare la 
nevoile consumatorilor;

I. întrucât consumatorii ar trebui să poată avea încredere în tehnologia cu care o 
interacționează și întrucât, prin urmare, este necesar să se răspundă preocupărilor etice 
legate de dezvoltarea IA și a roboticii; întrucât UE ar trebui să își întemeieze răspunsul la 
aceste preocupări pe respectarea valorilor consacrate la articolul 2 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și în Carta drepturilor fundamentale a UE; întrucât Grupul de experți 
la nivel înalt privind inteligența artificială, înființat de Comisie, va elabora, până la 
sfârșitul anului 2018, un proiect de orientări privind etica IA,

1. subliniază că prima și cea mai importantă condiție pentru ca UE să poată recupera 
decalajul în ceea ce privește IA este ca aceasta să acționeze într-un cadru comun;

2. subliniază că acțiunile necoordonate în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, 
deciziile divergente în ceea ce privește reglementarea și acțiunile la nivel internațional 
îndepărtează UE și mai mult de acest obiectiv;

3. ia act de faptul că o serie de state membre au deja propriile strategii naționale în domeniul 
IA și salută faptul că toate statele membre au semnat o Declarație privind cooperarea în 
domeniul inteligenței artificiale în aprilie 2018, precum și viitorul plan coordonat privind 
IA între Comisie și statele membre, dar invită toate părțile implicate să vizeze cel mai 
înalt nivel de cooperare posibil;

O societate sprijinită de inteligența artificială și robotică 

4. reamintește faptul că Europa are o comunitate de cercetare în domeniul IA care ocupă o 
poziție de prim rang la nivel mondial și reprezintă 32 % din instituțiile de cercetare în 
domeniul IA din întreaga lume;

5. subliniază faptul că cercetătorii din UE continuă să câștige mult mai puțin decât omologii 
lor din SUA și din China și este cunoscut faptul că acesta constituie motivul principal al 
plecării lor din Europa; invită Comisia și statele membre să se concentreze pe atragerea 
talentelor de vârf către întreprinderile europene și invită statele membre să creeze condiții 
atractive;

6. subliniază importanța unor măsuri punctuale care să asigure că întreprinderile mici și 
mijlocii și întreprinderile nou-înființate pot adopta și beneficia de tehnologiile IA; 
consideră că evaluările de impact privind efectele noii legislații UE asupra dezvoltării 
tehnologice a IA ar trebui să fie obligatorii și că astfel de evaluări de impact ar trebui 
avute în vedere inclusiv la nivel național;

7. invită Comisia ca, în vederea promovării unui mediu de reglementare propice dezvoltării 
IA și în conformitate cu principiul unei mai bune legiferări, să reevalueze periodic 
legislația în vigoare pentru a asigura adecvarea acesteia în ceea ce privește IA, 
respectându-se totodată valorile fundamentale ale UE, și să urmărească să modifice sau să 
înlocuiască noile propuneri atunci când reiese contrariul;
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8. recomandă eforturi suplimentare pentru a spori conectivitatea în zonele neglijate, cum ar 
fi zonele rurale, și în sectoarele neglijate, pentru ca tranziția digitală să fie cu adevărat 
incluzivă;

9. subliniază faptul că introducerea pe scară mai largă a tehnologiilor IA poate înlocui 
anumite profesii, în special pe cele care au cele mai mari șanse de a fi automatizate, și pot 
crea altele noi; reamintește că o proporție semnificativă din populația UE – 37 % din forța 
de muncă – nu deține competențe digitale de bază; subliniază faptul că Comisia 
preconizează o penurie semnificativă de experți în domeniul TIC și anticipează că până în 
2020 vor exista 750 000 de locuri de muncă vacante;

10. îndeamnă statele membre să își modernizeze sistemele de educație și de formare 
profesională pentru a ține seama de progresele științifice și de evoluțiile din domeniul IA, 
în conformitate cu Directiva privind testarea proporționalității și cu Directiva privind 
recunoașterea calificărilor profesionale, și să facă serviciile profesionale ale UE 
competitive la nivel mondial în următoarele decenii;

Traiectoria tehnologică spre inteligența artificială și robotică

11. consideră că noul ansamblu de norme care reglementează fluxul liber al datelor fără 
caracter personal în Uniune permite ca din ce în ce mai multe date să devină disponibile 
pentru inovarea bazată pe date, ceea ce va permite IMM-urilor și întreprinderilor nou-
înființate să dezvolte servicii inovatoare bazate pe IA și să intre pe piețe noi, permițând în 
același timp cetățenilor și întreprinderilor să beneficieze de produse și servicii mai bune;

12. reamintește că Regulamentul privind fluxul liber al datelor fără caracter personal prevede 
că, în cazul în care evoluțiile tehnologice ar permite transformarea datelor anonime în 
date cu caracter personal, aceste date vor fi tratate ca date cu caracter personal, iar 
Regulamentul (UE) 2016/679 trebuie să se aplice în consecință; 

13. recunoaște potențialul partajării datelor, în contextul dezvoltării viitoare a învățării
aprofundate, în special în ceea ce privește seturile de date cu valoare ridicată, având în 
vedere avantajele lor civice sau socioeconomice semnificative și adecvarea lor pentru 
crearea de servicii și aplicații cu valoare adăugată;

14. subliniază importanța datelor deschise, fără caracter personal din surse publice și private 
și consideră că un cadru de reglementare, inclusiv reutilizarea informațiilor din sectorul 
public, ar trebui să sprijine accesul la date deschise și la interoperabilitate; îndeamnă 
Comisia să ia în considerare instituirea unui portal unic securizat și voluntar pentru 
facilitarea schimbului de date fără caracter personal la nivelul UE, în vederea creării unei 
colectări simplificate a datelor;

15. subliniază faptul că încrederea consumatorilor este esențială pentru dezvoltarea IA și că 
sistemele bazate pe IA se ocupă de date din ce în ce mai numeroase ale consumatorilor, 
ceea ce le transformă în ținte primare pentru atacurile cibernetice; subliniază, de 
asemenea, că IA trebuie să funcționeze într-un mod care să nu fie în detrimentul 
cetățenilor și al consumatorilor și consideră că integritatea datelor și a algoritmilor pe 
care se bazează trebuie, prin urmare, asigurată;
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16. subliniază importanța recunoașterii, identificării și monitorizării evoluțiilor perturbatoare 
legate direct și indirect de dezvoltarea IA; îndeamnă ca cercetarea în domeniul IA să se 
concentreze, de asemenea, pe detectarea sistemelor IA și de robotică corupte accidental 
sau răuvoitor;

Politica industrială

17. consideră că Uniunea ar trebui să fie mai bine echipată împotriva atacurilor cibernetice; 
încurajează finalizarea rapidă a strategiei de securitate cibernetică ce ar trebui să asigure 
dezvoltarea și implementarea unor sisteme robotice și de IA sigure, reziliente la atacurile 
cibernetice, în special prin dezvoltarea schemelor de certificare ale UE; este de opinie că 
ENISA ar trebui să elaboreze un plan de acțiune privind securitatea cibernetică în 
domeniul IA, care să evalueze și să abordeze amenințările și punctele slabe specifice IA;

18. subliniază că dezvoltarea unei industrii puternice și competitive în domeniul IA și al 
roboticii nu se poate baza exclusiv pe fonduri publice; subliniază că este important să se 
mobilizeze fonduri private pentru a stimula inovarea și a realiza în UE o industrie a IA și 
a roboticii dezvoltate;

19. reamintește că deși IA și robotica au deja aplicații industriale introduse cu mult timp în 
urmă, progresele în domeniu se extind și oferă aplicații ample și diverse în toate 
activitățile umane; este de opinie că orice cadru de reglementare trebuie să prevadă 
flexibilitate care să permită inovarea și dezvoltarea liberă a noilor tehnologii și utilizări 
ale IA; subliniază că reglementarea nu ar trebui să împiedice cercetarea și dezvoltarea în 
sectorul privat;

20. invită Comisia să se asigure că centrele de inovare digitală nu duc la crearea unor niveluri 
de administrație suplimentare, ci se concentrează pe accelerarea investițiilor în proiecte 
care și-au dovedit eficiența; invită Comisia să se concentreze asupra granturilor și a 
asistenței financiare pentru proiectele private de cercetare și dezvoltare; subliniază 
necesitatea unei mai bune utilizări a parteneriatelor de tip public-privat în domeniul IA;

21. consideră că IA va constitui un atu important în ceea ce privește implementarea 
principiului „doar o singură dată”, permițând combinarea bazelor de date și a 
informațiilor din diferite surse, facilitând astfel interacțiunile cetățenilor cu administrațiile 
publice;

Cadrul juridic pentru inteligența artificială și robotică

O piață internă pentru inteligența artificială

22. consideră că statele membre ar trebui să asigure crearea de date pe baza principiului 
„deschidere prin concepție și în mod implicit”, asigurând totodată un nivel uniform de 
protecție a obiectivelor de interes public, cum ar fi siguranța publică sau protecția datelor 
cu caracter personal, inclusiv în cazul informațiilor sensibile referitoare la infrastructurile 
critice;

Dezvoltarea responsabilă și libera circulație a mărfurilor inteligente
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23. subliniază importanța principiului recunoașterii reciproce în ceea ce privește utilizarea 
transfrontalieră a mărfurilor inteligente, inclusiv a roboților și a sistemelor robotizate; 
reamintește că, atunci când este necesar, testarea, certificarea și siguranța produselor ar 
trebui să garanteze că anumite mărfuri sunt sigure prin proiectare și în mod implicit; 
observă, în acest context, cât este de important să se lucreze și la aspectele etice ale IA;

24. subliniază că IA se aplică unei varietăți de sectoare în care standardizarea este de mare 
relevanță, cum ar fi fabricarea inteligentă, roboții, autovehiculele autonome, realitatea 
virtuală, asistența medicală și analiza datelor, și consideră că standardizarea la nivelul UE 
a IA va stimula inovarea și va garanta un nivel ridicat de protecție a consumatorilor; 
recunoaște că deși există un număr semnificativ de standarde privind aspecte precum 
siguranța, fiabilitatea, interoperabilitatea și securitatea, este necesară promovarea și 
dezvoltarea în continuare a unor standarde comune pentru robotică și IA și acestea ar 
trebui să facă parte din prioritățile Uniunii; invită Comisia ca, în cooperare cu 
organismele de standardizare ale UE, să continue să colaboreze proactiv cu organismele
de standardizare internaționale pentru îmbunătățirea standardelor în acest domeniu;

25. îndeamnă Comisia și statele membre să promoveze testarea în condiții reale, la scară 
redusă, a produselor și tehnologiilor inovatoare (așa-numita inovare de tip „sand-box”), 
înainte ca aceste produse să fie introduse pe piață;

26. este conștient de faptul că tehnologiile din domeniul IA și al roboticii sunt tot mai mult 
folosite în vehiculele autonome, precum automobilele autonome și dronele civile; observă 
că unele state membre aplică deja sau au în vedere acte legislative în acest domeniu 
specific, fapt care ar putea conduce la un mozaic de legislații naționale care ar crea 
obstacole în calea dezvoltării vehiculelor autonome; solicită, prin urmare, un set unic de 
norme ale Uniunii care să asigure un echilibru adecvat între interesele și riscurile 
potențiale pentru utilizatori, întreprinderi și alte părți interesate, evitând în același timp 
reglementarea excesivă a sistemelor din domeniul roboticii și al IA;

Furnizarea liberă de servicii bazate pe IA

27. reamintește că există o evoluție continuă a tehnologiilor de analiză, exploatare și 
prelucrare a datelor, cum ar fi învățarea automatizată, IA și internetul obiectelor, precum 
și faptul că evoluția tehnologică rapidă permite crearea de noi servicii și aplicații care 
sunt întemeiate pe utilizarea, agregarea sau combinarea datelor;

28. reamintește că multe aspecte de politică relevante pentru serviciile bazate pe IA, inclusiv 
normele privind protecția consumatorilor și politica în materie de etică și răspundere, sunt 
acoperite de cadrul de reglementare existent privind serviciile, și anume Directiva privind 
serviciile, Directiva privind calificările profesionale și Directiva privind comerțul 
electronic;

29. subliniază că oamenii trebuie să fie întotdeauna responsabili în ultimă instanță pentru 
procesul decizional, în special pentru serviciile profesionale, cum ar fi profesiile 
medicale, juridice și contabile; consideră că este necesar să se analizeze dacă este 
necesară supravegherea de către un profesionist calificat, cu scopul de a proteja 
obiectivele legitime de interes public și de a oferi servicii de înaltă calitate;
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30. recunoaște importanța serviciilor digitale îmbunătățite, precum asistenți virtuali, chatboți 
sau agenți virtuali, care au o eficiență operațională fără precedent, recunoscând în același 
timp necesitatea de a dezvolta o IA orientată spre om și orientată spre piață pentru ca să 
rezulte decizii mai bune și mai fiabile, având în vedere limitele autonomiei IA și 
roboticii;

Protecția și capacitarea consumatorilor

31. consideră că tehnologiile de IA dezvoltate atât pentru producție, cât și pentru uz 
individual ar trebui să facă obiectul unor verificări a siguranței produselor de către 
autoritățile de supraveghere a pieței și al normelor de protecție a consumatorilor, 
asigurând, după caz, standarde minime de siguranță și abordând riscul de accidente care 
rezultă în urma interacțiunii cu oamenii sau a lucrului în apropierea oamenilor; consideră 
că orice politică privind IA ar trebui să țină seama de aspectele legate de etică, protecția 
datelor, inclusiv datele terților și datele cu caracter personal, răspundere civilă și 
securitatea cibernetică;

32. reamintește că algoritmii reprezintă pietrele de temelie ale IA și roboticii; invită statele 
membre să asigure faptul că pentru IA se folosesc numai date de înaltă calitate și, mai 
ales, actualizate, precise și fiabile, în vederea asigurării încrederii consumatorilor și a 
acceptării de către aceștia; reamintește, în acest sens, importanța explicabilității 
proceselor decizionale ale tehnologiilor de IA și lipsa de subiectivitate a algoritmilor, 
respectând în același timp legislația UE, în special în ceea ce privește secretele 
comerciale, și importanța creării de structuri de revizuire pentru a remedia posibilele 
greșeli în deciziile luate de IA;

33. subliniază importanța unei IA ușor de utilizat pentru stimularea încrederii consumatorilor; 
consideră că, atunci când decizii definitive și permanente sunt luate de către IA și nu de 
către oameni, consumatorii ar trebui să fie informați cu privire la acest lucru și să aibă 
posibilitatea să solicite o revizuire și rectificare de către oameni; subliniază că, atunci 
când interacționează cu un sistem automat, utilizatorii ar trebui să fie informați cum pot 
ajunge la o persoană și cum se pot asigura că deciziile unui sistem pot fi verificate și 
corectate;

34. ia act de documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 25 aprilie 2018 referitor la 
răspunderea pentru noile tehnologii digitale (SWD(2018)0137); ia act de concluzia 
conform căreia, deși cadrul actual privind răspunderea este încă stabil și funcțional, 
acesta ar trebui revizuit de către grupul de experți în materie de răspundere, având în 
vedere noile tehnologii de IA, pentru a se asigura că acesta este adecvat scopului și 
include perspectivele consumatorilor, ale inovatorilor și ale întreprinderilor care își 
desfășoară activitatea în UE;

35. subliniază necesitatea de a educa cetățenii, în special cei mai tineri, ca să înțeleagă cum 
funcționează IA; solicită o mai mare capacitare a cetățenilor și a consumatorilor din UE 
prin facilitarea accesului cetățenilor, consumatorilor și societății civile la IA; consideră că 
acest lucru poate fi realizat oferind o educație mai intensă și mai amplă pentru o mai bună 
înțelegere a IA.
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