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SUGESTII 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru industrie, 

cercetare și energie, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 

propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

intitulată „Inteligența artificială pentru Europa” (COM(2018)0237), 

– având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 conținând recomandări adresate 

Comisiei referitoare la normele de drept civil privind robotica1, 

A. întrucât inteligența artificială (IA) reprezintă una dintre tehnologiile strategice ale 

secolului 21, atât pe plan mondial, cât și în Europa, ducând la evoluția pozitivă a 

economiei europene și favorizând inovarea, productivitatea, competitivitatea și 

bunăstarea; 

B. întrucât cadrul european pentru IA trebuie dezvoltat respectând pe deplin drepturile 

fundamentale, astfel cum sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, și, în special, principiile protecției, confidențialității și securității datelor; 

C. întrucât inteligența artificială centrată pe om și învățarea automatizată constituie un 

avantaj pentru societatea europeană și pot contribui la abordarea unora dintre cele mai 

presante provocări societale, cu beneficii concrete pentru cetățeni, 

1. invită Comisia și alte instituții competente să colaboreze îndeaproape cu cercetătorii 

care reprezintă diferite discipline pentru a identifica, sprijini și multiplica efectele 

pozitive potențiale ale utilizărilor inovatoare ale IA, pentru a investiga, preveni și reduce 

posibilele efecte dăunătoare ale utilizărilor răuvoitoare sau neglijente ale IA și pentru a 

dezvolta instrumente, politici și norme adecvate cu scopul de a asigura o gestionare 

etică a aplicațiilor IA; subliniază necesitatea de a dezvolta programe de schimb de 

cunoștințe, inclusiv programe transfrontaliere, și de a facilita dezvoltarea în comun de 

strategii de către organizațiile societății civile; constată că ar trebui identificate cele mai 

bune practici în domeniile de cercetare în care există metode mai bine puse la punct de 

tratare a problemelor legate de dubla utilizare, cum ar fi securitatea și confidențialitatea, 

și că ele ar trebui aplicate în domeniul IA; 

2. atrage atenția că utilizarea răuvoitoare sau neglijentă a IA ar putea pune în pericol 

securitatea digitală, precum și siguranța fizică și publică, deoarece ar putea fi utilizată 

pentru a realiza atacuri la scară largă, precise și foarte eficiente asupra serviciilor 

societății informaționale și a echipamentelor conectate, precum și campanii de 

dezinformare și, în general, ar putea reduce dreptul persoanelor la autodeterminare; 

subliniază că utilizarea răuvoitoare sau neglijentă a IA ar putea prezenta, de asemenea, 

riscuri la adresa democrației și a drepturilor fundamentale; 

3. evidențiază că dreptul la respectarea vieții private și dreptul la protecția datelor cu 

caracter personal, așa cum sunt prevăzute la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor 

                                                 
1 

Texte adoptate, P8_TA(2017)0051. 
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fundamentale și la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE), se aplică în toate ramurile roboticii și în toate celelalte domenii în care ar putea 

fi utilizată IA, inclusiv analiza volumelor mari de date, învățarea automatizată și 

internetul obiectelor, și că în domeniul sistemelor de IA trebuie să fie respectat pe 

deplin cadrul juridic al Uniunii privind protecția datelor; își reiterează sprijinul pentru 

„Planul de acțiune privind FinTech: pentru un sector financiar european mai competitiv 

și mai inovator”, document elaborat de Comisie, care reliefează rolul pe care 

reglementarea îl poate juca pentru a facilita inovarea tehnologică și o mai bună 

înțelegere a modelelor de afaceri inovatoare și a evoluțiilor pieței, permițând 

autorităților de reglementare să supravegheze firmele în conformitate cu cadrul juridic 

al Uniunii; 

4. invită Comisia să se asigure că orice viitor cadru de reglementare al UE privind IA 

garantează respectarea vieții private și confidențialitatea comunicațiilor, protecția 

datelor cu caracter personal, inclusiv principiile legalității, corectitudinii și 

transparenței, protecția datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit, 

limitarea scopului, limitarea stocării, exactitatea și reducerea la minimum a datelor, în 

deplină conformitate cu legislația Uniunii privind protecția datelor, precum și 

securitatea, siguranța personală și alte drepturi fundamentale, inclusiv dreptul la 

libertatea de exprimare și de informare; consideră că orice viitor cadru de reglementare 

ar trebui să fie evaluat periodic de către Comisie, ținând seama de noile evoluții 

tehnologice; 

5. accentuează faptul că standardele europene în materie de IA trebuie să se bazeze pe 

principiile eticii digitale, demnității umane, respectării drepturilor fundamentale, 

protecției și securității datelor, vizând integrarea acestor principii începând cu momentul 

conceperii și contribuind astfel la consolidarea încrederii utilizatorilor; subliniază că 

este important să se capitalizeze potențialul UE de a crea o infrastructură puternică 

pentru sisteme de IA bazate pe standarde înalte în materie de protecție a datelor și pe 

respectarea ființelor umane; remarcă necesitatea de a investi sistematic în dezvoltarea 

cunoștințelor de specialitate necesare în viitor, în special în formarea cercetătorilor și în 

facilitarea schimbului de cunoștințe între diferitele discipline – inclusiv etica aplicată – 

care pun accent pe tehnologia IA, robotică și domeniile conexe; 

6. invită Comisia să adopte o poziție fermă împotriva dezvoltării și utilizării, în orice cadru 

al UE, a sistemelor autonome de arme acționate de IA; 

7. salută inițiativa Comisiei de a crea Alianța europeană pentru IA, care va avea misiunea 

de a elabora orientări etice cuprinzătoare și recomandări politice în domeniul IA; 

evidențiază importanța participării active la alianțele internaționale și la forurile în 

domeniul IA pentru a permite schimbul de cunoștințe și o înțelegere cuprinzătoare a 

preocupărilor legate de confidențialitatea datelor, transparență și securitate în 

dezvoltarea și implementarea sistemelor de IA; salută, în acest sens, activitatea Grupului 

de experți la nivel înalt privind inteligența artificială (AI HLEG), care servește drept 

grup de coordonare pentru activitatea Alianței pentru IA; invită Comisia să asigure 

participarea autorităților pentru protecția datelor la acest grup la nivel înalt, să finalizeze 

lucrările într-un mod deschis și transparent și să publice orientările; în plus, invită 

Comisia să depună în continuare eforturi în vederea unei abordări la nivelul UE privind 

IA, care să fie centrată pe om și controlată de om, și să promoveze activ pe plan 
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mondial standarde înalte ale UE în domeniul IA; 

8. accentuează faptul că orice sistem de IA trebuie să fie dezvoltat respectându-se 

principiile transparenței și responsabilitatea algoritmică, astfel încât oamenii să 

înțeleagă acțiunile IA; constată că, pentru a consolida încrederea în IA și a permite 

progresul acesteia, utilizatorii trebuie să fie conștienți de modul cum le sunt folosite 

datele, precum și datele deduse din datele lor, și trebuie să știe când comunică sau 

interacționează cu un sistem de IA sau cu persoane asistate de un sistem de IA; 

consideră că astfel se va contribui la o mai bună înțelegere și o mai mare încredere a 

utilizatorilor; subliniază că, în conformitate cu articolele 13, 14 și 15 din RGPD, 

inteligibilitatea deciziilor trebuie să fie un standard al UE; reamintește că RGPD 

prevede deja dreptul de a fi informat în privința logicii implicate în prelucrarea datelor; 

evidențiază că, în conformitate cu articolul 22 din RGPD, persoanele vizate au dreptul 

de a obține intervenția umană atunci când o decizie bazată pe prelucrarea automată le 

afectează semnificativ; 

9. reliefează rolul fundamental pe care Comisia, Comitetul european pentru protecția 

datelor, autoritățile naționale de protecție a datelor și alte autorități de supraveghere 

independente ar trebui să îl joace de acum înainte pentru a promova transparența și 

garanțiile procedurale, securitatea juridică în general și, mai specific, standardele 

concrete care protejează drepturile fundamentale și garanțiile asociate cu utilizarea 

prelucrării și analizei datelor; solicită o colaborare mai strânsă între autoritățile 

responsabile cu supravegherea sau reglementarea comportamentului în mediul digital; 

solicită o finanțare adecvată și asigurarea personalului pentru respectivele autorități; 

10. subliniază că este important să se abordeze atitudinile părtinitoare ale dezvoltatorilor și, 

astfel, necesitatea unei forțe de muncă diverse în toate ramurile sectorului IT, precum și 

a mecanismelor de salvgardare pentru a evita integrarea prejudecăților legate de gen și 

vârstă în sistemele de IA; 

11. reliefează importanța stabilirii unui cadru de reglementare pentru a controla algoritmii și 

impactul lor, inclusiv, așadar, posibilitatea de a implica auditori independenți pentru 

algoritmi sau chiar organisme de monitorizare a software-urilor, ori un organism de 

reglementare care să poată investiga deciziile automatizate ale IA; 

12. accentuează importanța calității și a exactității, precum și a caracterului reprezentativ al 

datelor utilizate pentru dezvoltarea și difuzarea algoritmilor, deoarece standardul 

acestora se bazează pe datele utilizate pentru antrenarea lor; atrage atenția că și datele de 

calitate folosite la antrenare pot conduce la perpetuarea discriminării și nedreptății 

existente atunci când nu sunt utilizate cu grijă și în mod conștient; observă că utilizarea 

unor date de proastă calitate, depășite, incomplete sau incorecte în diferite etape ale 

prelucrării datelor poate conduce la previziuni și evaluări neadecvate și, ulterior, la 

părtinire, care poate duce, în cele din urmă, la încălcarea drepturilor fundamentale ale 

persoanelor sau la concluzii incorecte în totalitate sau la rezultate false; consideră, prin 

urmare, că este important ca, în era volumelor mari de date, să se asigure antrenarea 

algoritmilor pe eșantioane reprezentative de date de înaltă calitate pentru a obține 

paritatea statistică; subliniază că, chiar dacă se utilizează date precise și de înaltă 

calitate, analiza predictivă bazată pe IA poate oferi doar o probabilitate statistică; 

reamintește că, în temeiul RGPD, prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în 
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scopuri statistice, inclusiv pentru antrenarea IA, poate avea drept rezultat doar date 

agregate, care nu pot fi aplicate din nou persoanelor; 

13. invită Comisia, statele membre și autoritățile de protecție a datelor să identifice și să ia 

toate măsurile posibile pentru a preveni sau minimiza discriminarea și părtinirea 

algoritmică și să dezvolte un cadru etic comun solid pentru prelucrarea transparentă a 

datelor cu caracter personal și procesele decizionale automatizate, care să orienteze 

utilizarea datelor și asigurarea respectării dreptului Uniunii; 

14. subliniază că, deși încurajează progresul în beneficiul societății și al mediului, 

cercetarea în domeniul IA și alte activități conexe ar trebui să se desfășoare în 

conformitate cu principiul precauției și cu drepturile fundamentale; subliniază că toate 

persoanele implicate în dezvoltarea, implementarea, diseminarea și utilizarea IA ar 

trebui să aibă în vedere și să respecte demnitatea umană, precum și autodeterminarea și 

starea de bine– fizică și psihologică – a individului și a societății în ansamblu, să 

anticipeze efectele potențiale asupra siguranței și să ia măsurile de precauție necesare, 

proporționale cu nivelul protecției, cum ar fi comunicarea rapidă a factorilor care ar 

putea pune în pericol publicul sau mediul; reliefează necesitatea unei abordări 

coordonate pentru a se asigura că sunt efectuate frecvent evaluări bazate pe riscuri 

pentru sistemele de IA și componentele acestora; accentuează că este important să se 

elaboreze și să se pună în aplicare un set cuprinzător de norme de audit și orientări 

pentru dezvoltarea și implementarea sistemelor de IA, precum și mecanisme de 

siguranță și de semnalare care vizează atenuarea riscurilor de încălcare a legislației; 

15. accentuează că, pentru strategiile globale privind IA și robotica, ar trebui aplicate 

următoarele principii: 

a) Roboții și inteligența artificială sunt unelte multifuncționale. Roboții și inteligența 

artificială nu ar trebui să fie proiectate cu scopul unic sau principal de a ucide oameni 

sau a le face rău. Drepturile individuale și libertățile fundamentale trebuie garantate, 

îndeosebi integritatea umană (fizică și mintală), demnitatea și identitatea umană. Se 

scoate în evidență primatul ființei umane asupra interesului exclusiv al științei sau al 

societății; 

b) Ființele umane sunt agenți responsabili. Legiuitorii ar trebui să garanteze că 

tehnologiile emergente respectă legile existente și drepturile fundamentale; 

c) Roboții și inteligența artificială sunt produse care ar trebui proiectate astfel încât să 

fie sigure, securizate și adecvate scopului lor, ca și alte produse; 

d) Roboții și inteligența artificială sunt artefacte fabricate. Ele nu ar trebui să fie 

proiectate de o manieră înșelătoare, prin care să se exploateze utilizatorii vulnerabili; în 

schimb, natura lor artificială ar trebui să fie clară; 

e) Ar trebui numită o persoană cu responsabilitate juridică pentru orice robot sau sistem 

de inteligență artificială. În caz de neglijență gravă în ceea ce privește siguranța și 

securitatea, producătorii ar trebui să fie considerați răspunzători, chiar și atunci când 

acordurile de utilizare includ clauze de declinare a răspunderii; 

16. evidențiază necesitatea de a include publicul în procesul de dezvoltare a IA; invită, prin 
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urmare, Comisia să publice toți algoritmii, instrumentele și tehnologiile finanțate sau 

cofinanțate de public ca sursă deschisă; 

17. atrage atenția că, acolo unde apar riscuri ca element inevitabil și integral al cercetării în 

domeniul IA, trebuie să se elaboreze și să se respecte protocoale solide de evaluare și de 

gestionare a riscurilor, urmărindu-se ca riscul de prejudicii să nu fie mai mare decât cel 

întâlnit în viața obișnuită (adică lumea nu trebuie expusă unor riscuri mai mari sau în 

plus față de cele la care este expusă în mod normal). 
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