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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este comisie 
competentă:

– includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că politicile de securitate și apărare ale Uniunii Europene și ale statelor sale 
membre se ghidează după principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene și cele ale Cartei Organizației Națiunilor Unite și după înțelegerea 
comună a valorilor universale de respectare a drepturilor inviolabile și inalienabile ale 
ființei umane: demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept; 
evidențiază că toate eforturile în materie de apărare din cadrul Uniunii trebuie să 
respecte aceste valori universale, promovând în același timp pacea, securitatea și 
progresul în Europa și în lume; consideră că utilizarea IA ar trebui să se bazeze pe un 
set comun de principii etice, potrivit cărora utilizarea are trebui să fie: responsabilă, 
echitabilă, trasabilă, fiabilă și guvernabilă;

2. salută avizarea, de către Adunarea din 2019 a înaltelor părți contractante la Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind interzicerea anumitor tipuri de arme convenționale 
(CCW), a 11 principii directoare pentru dezvoltarea și utilizarea sistemelor de arme 
autonome; regretă, cu toate acestea, faptul că nu s-a căzut de acord cu privire la un 
instrument obligatoriu din punct de vedere juridic de reglementare a armelor autonome 
letale (LAWS), cu un mecanism eficace de asigurare a respectării dispozițiilor; salută și 
sprijină „Orientările în materie de etică pentru o inteligență artificială (IA) fiabilă” ale 
Grupului de experți la nivel înalt privind inteligența artificială al Comisiei, publicate la 
9 aprilie 2019, și poziția sa privind sistemele de arme autonome letale (LAWS); 
îndeamnă statele membre să elaboreze strategii naționale pentru definirea și statutul 
armelor autonome letale (LAWS) către o strategie globală la nivelul Uniunii și să 
promoveze, împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru arme 
clasice/Vicepreședintele Comisiei („ÎR/VP”) și Consiliul, discuțiile privind LAWS în 
cadrul ONU privind CCW și în alte foruri pertinente, precum și stabilirea de norme 
internaționale privind parametrii etici și juridici ai elaborării și utilizării de sisteme de 
arme letale complet autonome, semiautonome și comandate de la distanță; reamintește, 
în acest sens, rezoluția referitoare la sistemele de arme autonome și solicită din nou 
elaborarea urgentă și adoptarea unei poziții comune privind sistemele de arme autonome 
letale, interzicerea la nivel internațional a dezvoltării, a producției și a utilizării de 
sisteme de arme autonome letale care permit desfășurarea unor atacuri fără control 
uman semnificativ și fără respectarea principiului „human-in-the-loop” (necesitatea 
factorului uman), în concordanță cu declarația celor mai cunoscuți cercetători din 
domeniul IA la nivel mondial cuprinsă în scrisoarea deschisă a acestora din 2015; salută 
acordul Consiliului și al Parlamentului de a exclude armele autonome letale „fără 
posibilitatea unui control uman semnificativ asupra deciziilor de selectare și de atac 
atunci când se efectuează atacuri” din acțiunile finanțate din Fondul european de 
apărare; consideră că nu trebuie trecute cu vederea aspectele etice ale altor aplicații ale 
IA în domeniul apărării, cum ar fi informațiile, supravegherea și recunoașterea (ISR) 
sau operațiunile cibernetice, și că trebuie să se acorde o atenție specială dezvoltării și 
trimiterii dronelor în operațiunile militare;



PE650.401v02-00 4/12 AD\1208168RO.docx

RO

3. recomandă că orice cadru european care reglementează utilizarea sistemelor bazate pe 
inteligență artificială (IA) în domeniul apărării, atât în situații combatante, cât și 
necombatante, trebuie să respecte toate regimurile juridice aplicabile, în special dreptul 
internațional umanitar și dreptul internațional al drepturilor omului, și să respecte 
legislația, principiile și valorile Uniunii; subliniază că Uniunea ar trebui să joace un rol 
conducător la nivel mondial în elaborarea unui cadru de reglementare credibil și 
obligatoriu în materie de IA, bazat pe valorile democratice și pe o abordare centrată pe 
om; invită Uniunea și statele sale membre să creeze mecanisme comune pentru a evalua 
rapid și în profunzime riscurile și oportunitățile inerente inteligenței artificiale asociate 
aplicării dreptului Uniunii, inspirându-se din bunele practici ale statelor membre mai 
avansate și, după caz, să prevadă adaptările posibile și asigurarea respectării acestuia, 
ținând seama de discrepanțele în materie de infrastructuri tehnice și de securitate de pe 
întregul teritoriu al Uniunii;

4. recunoaște că, spre deosebire de bazele industriale de apărare, inovațiile esențiale în 
materie de IA ar putea să provină din statele membre mici; prin urmare, o abordare 
standardizată a PSAC ar trebui să asigure faptul că statele membre mai mici și IMM-
urile nu sunt excluse. subliniază că o serie de capabilități comune ale UE bazate pe IA, 
corelate cu conceptele operaționale ale statelor membre, pot să elimine decalajele 
tehnice care ar putea să ducă la excluderea statelor care nu dispun de tehnologia 
relevantă, de expertiză industrială sau de capacitatea de a implementa sisteme IA în 
cadrul ministerelor lor ale apărării;

5. subliniază că domeniul de aplicare geografic al unui astfel de cadru ar trebui să acopere 
toate componentele inteligenței artificiale, ale roboticii și ale tehnologiilor conexe 
dezvoltate, implementate sau utilizate în Uniune, inclusiv în cazurile în care o parte a 
tehnologiilor ar putea fi localizate în afara Uniunii sau nu au o anumită locație;

6. subliniază că tehnologiile emergente care nu sunt reglementate de dreptul internațional 
ar trebui judecate în raport cu principiul umanității și cu cerințele conștiinței publice; 
subliniază că utilizarea și etica sistemelor bazate pe IA în domeniul apărării trebuie să 
fie evaluate în mod constant din punctul de vedere al drepturilor omului, în special, al 
siguranței, sănătății, securității, al libertății, al vieții private, al integrității și al 
demnității umane, și monitorizate mereu, în special din punctul de vedere al avantajelor 
și al dezavantajelor lor, precum și al impactului acestora asupra apărării drepturilor 
universale ale omului; consideră că avantajele tehnologice în domeniul sistemelor 
bazate pe IA în domeniul apărării trebuie să fie însoțite de o amplă discuție privind 
utilizarea IA și impactul său asupra societăților și comunităților, precum și potențialele 
beneficii economice și societale, iar riscurile care decurg din utilizarea IA trebuie 
comunicate în mod corespunzător;

7. consideră că activitățile curente și viitoare din domeniul securității și apărării din cadrul 
Uniunii vor recurge la IA, la robotică și la autonomie, precum și la tehnologii înrudite 
cu acestea și că o IA fiabilă, robustă și de încredere ar putea contribui la o putere 
militară modernă și eficace; prin urmare, Uniunea trebuie să își asume un rol de lider în 
cercetarea și dezvoltarea sistemelor de IA în domeniul securității și al apărării; 
consideră că utilizarea aplicațiilor bazate pe IA în domeniul apărării oferă mai multe 
avantaje directe comandantului operațiunii, cum ar fi o mai bună calitate a datelor 
colectate, o mai bună conștientizare a situației, o luare mai rapidă a deciziilor, reducerea 
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riscului de daune colaterale grație unei mai bune cablări, protejarea forțelor pe teren, 
precum și o mai mare fiabilitate a echipamentelor militare și, așadar, reducerea 
riscurilor pentru oameni și a numărului victimelor umane; subliniază că dezvoltarea 
unei IA de încredere în domeniul apărării este indispensabilă pentru asigurarea 
autonomiei strategice europene în domeniul capabilităților și în cel operațional; 
reamintește că sistemele de IA devin, de asemenea, factori esențiali în combaterea 
amenințărilor nou-apărute la adresa securității, cum ar fi războiul cibernetic și războiul 
hibrid, atât în mediul online, cât și în cel offline; subliniază, în același timp, toate 
riscurile și provocările pe care le implică utilizarea nereglementată a IA; observă că IA 
ar putea fi expusă manipulărilor, erorilor și inexactităților;

8. solicită crearea unor sinergii și a unor rețele între diversele centre de cercetare europene 
cu privire la IA, precum și alte foruri multilaterale, cum ar fi Consiliul Europei, 
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), Organizația 
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Organizația Mondială a 
Comerțului și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT), pentru a-și alinia 
eforturile și a coordona mai bine evoluția tehnologiei IA;

9. subliniază că tehnologiile de IA au, în esență, o dublă utilizare, iar dezvoltarea IA în 
activitățile din domeniul apărării beneficiază de schimburile dintre tehnologiile militare 
și cele civile; evidențiază că IA în activitățile din domeniul apărării este o tehnologie 
disruptivă transversală, a cărei dezvoltare poate oferi oportunități pentru 
competitivitatea și autonomia strategică a Uniunii;

10. evidențiază că, pe baza Comunicării Comisiei din 8 aprilie 2019 intitulată „Cum 
construim încrederea cetățenilor într-o inteligență artificială centrată pe factorul uman”, 
prin care tehnologia respectă pe deplin drepturile omului, iar oamenii păstrează 
autoritatea asupra sistemelor decizionale automatizate, completând și sprijinind, în 
același timp, autonomia și procesul decizional umane, Uniunea are nevoie de un cadru 
de reglementare solid în domeniul IA axat pe securitate și apărare, mergând pe calea 
responsabilității și a transparenței, a protejării cetățenilor noștri și a datelor lor, precum 
și a apărării valorilor noastre, că politicile sale urmăresc menținerea păcii, prevenirea 
conflictelor și întărirea securității internaționale, profitând totodată de posibilitățile pe 
care le oferă aceste tehnologii și realizând că sistemele bazate pe IA vor fi un element-
cheie în viitoarele evoluții din domeniul apărării și al capabilităților de apărare;

11. invită statele membre și Comisia să asigure faptul că algoritmii utilizați în sistemele de 
apărare, deși păstrează confidențialitatea necesară, sunt reglementați de principiul 
transparenței, inclusiv de un regim al răspunderii clar definit pentru rezultatele utilizării 
IA; subliniază că acești algoritmi trebuie adaptați constant la progresele din domeniul 
tehnologiilor IA;

12. subliniază că Uniunea trebuie să fie lider în sprijinirea eforturilor multilaterale depuse în 
cadrul Grupului de experți guvernamentali din cadrul Convenției ONU privind 
interzicerea anumitor tipuri de arme convenționale (CCW) și al altor foruri pertinente, 
pentru a discuta cu privire la un cadru internațional de reglementare eficace, care să 
asigure un control uman semnificativ asupra sistemelor de arme autonome, pentru a 
stăpâni tehnologiile respective prin instituirea unor procese bine definite, bazate pe 
parametri de referință, și adoptarea unor acte legislative pentru utilizarea lor etică, în 
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consultare cu părțile interesate din domeniul militar, din industrie, din domeniul forțelor 
de ordine, din mediul universitar și din societatea civilă, pentru a înțelege aspectele etice 
aferente, a limita riscurile inerente acestor tehnologii și a împiedica utilizarea lor în 
scopuri rău-intenționate; printre aceste scopuri se numără în special prejudiciile – fie 
materiale, fie nemateriale – aduse fără intenție persoanelor, cum ar fi încălcarea 
drepturilor fundamentale sau prejudiciile fizice; în colaborare cu statele membre, 
Uniunea trebuie să stabilească regimurile adecvate ale răspunderii, aplicabile inovațiilor 
din domeniul IA și altor tehnologii imersive din domeniul securității și al apărării, 
stabilind astfel un temei juridic pentru mecanismele de responsabilitate și trasabilitate; 
subliniază că legislația Uniunii și cadrele normative nu trebuie să fie depășite de 
progresele tehnologic viitoare, de progresele în domeniul IA și de noile metode de 
război și, prin urmare, trebuie să fie sprijinite de sisteme de monitorizare semnificative, 
care să fie adaptate în mod constant pentru a preveni lacunele juridice sau zonele gri; 
subliniază că cercetarea și dezvoltarea în continuare în domeniul IA ar trebui să asigure 
faptul că sistemele bazate pe IA sunt mai bine pregătite să înțeleagă contexte unice;

13. susține principiul-cheie al „eticii de la stadiul conceperii”, potrivit căruia principiile 
etice sunt integrate în produsele și serviciile de IA de la începutul procesului de 
concepere;

14. reamintește că majoritatea puterilor militare actuale la nivel mondial s-au implicat deja 
în eforturi semnificative de C-D legate de dimensiunea militară a IA; consideră că 
Uniunea trebuie să se asigure că nu rămâne în urmă în această privință; subliniază că, 
pentru orice aplicație a sistemelor bazate pe IA în domeniul apărării, Uniunea ar trebui 
să stabilească standarde tehnice și organizaționale, conform principiului „securității de 
la stadiul conceperii”, care să permită supravegherea umană specifică, să garanteze 
reziliența acestor sisteme la vulnerabilitățile ce pot fi exploatate prin atacuri externe, 
atacuri cibernetice și influență digitală care vizează datele, modelul sau infrastructura de 
bază, atât software, cât și hardware, precum și respectarea de către acestea a celor mai 
stricte standarde de încredere, monitorizarea și supravegherea în ceea ce privește 
colectarea, stocarea și exploatarea datelor operaționale de-a lungul întregului ciclu de 
viață al sistemului; subliniază importanța transparenței și a responsabilizării în utilizarea 
algoritmilor IA; constată că este important să se facă distincția între transparența 
algoritmilor și transparența utilizării algoritmilor; subliniază că sistemele și aplicațiile 
IA menite să extragă și să sintetizeze date, precum și să extrapoleze rezultatele din 
acestea pentru a documenta deciziile referitoare la aspecte legate de apărare și de 
securitatea națională, trebuie să aibă un domeniu de aplicare specific și să respecte 
dispozițiile prevăzute în cadrul de reglementare actual în materie de colectare și 
prelucrare a datelor; subliniază că aplicațiile IA concepute să prelucreze date în scopul 
colectării de informații în activitățile din domeniul apărării ar trebui să respecte 
standardele de prelucrare a datelor pentru a evita riscurile de supraveghere 
neintenționată sau de încălcare a drepturilor individuale; consideră că, pentru aplicările 
de mare risc ale tehnologiilor bazate pe IA precum recunoașterea facială, pentru care nu 
există un cadru de reglementare definitiv la nivelul UE, Uniunea trebuie să asigure 
faptul că dezvoltarea și implementarea acestora sunt justificate, proporționale și respectă 
drepturile omului; subliniază că autoritățile naționale de aplicare a legii competente 
trebuie să respecte legislația pertinentă, dezvoltând și implementând în același timp 
sisteme și tehnologii bazate pe IA pentru a menține ordinea publică, astfel încât să se 
atenueze riscurile disproporționate ale acțiunilor polițienești predictive; recunoaște că 
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principalul garant al securității euroatlantice este NATO și solicită intensificarea 
cooperării în cadrul alianței NATO pentru stabilirea unor standarde comune și pentru 
interoperabilitatea sistemelor IA în apărare; subliniază că relația transatlantică este 
esențială pentru păstrarea unor valori comune și combaterea amenințărilor viitoare și 
emergente;

15. evidențiază că este necesar să se adopte dispoziții și cerințe clare în materie de 
fiabilitate, siguranță și securitate, cu certificări adecvate pentru sistemele de IA în 
domeniile securității și apărării, să se introducă criterii de transparență în diversele faze 
(concepere, producție, exploatare) și să se efectueze o monitorizare constantă, teste și 
verificări periodice pe parcursul întregului lor ciclu de viață; accentuează faptul că 
trebuie să se asigure respectarea standardelor aplicabile și a certificărilor obținute atunci 
când IA modifică – de exemplu, prin învățarea automată de către mașină a 
funcționalității și a comportamentului sistemelor în care este integrată, pentru a se 
asigura faptul că deciziile adoptate cu participarea IA pot fi trasate integral, explicate și 
că se poate asuma răspunderea pentru deciziile adoptate cu implicarea IA și pentru 
urmările acestora, precum și controlul uman semnificativ atunci când aceste sisteme ar 
putea să ucidă oameni;

16. invită Comisia să integreze consolidarea capacităților în materie de securitate 
cibernetică în politica sa industrială pentru a asigura dezvoltarea și implementarea unor 
sisteme robotice și bazate pe IA sigure, reziliente și robuste; invită Comisia să exploreze 
utilizarea aplicațiilor și a protocoalelor de securitate cibernetică bazate pe tehnologia 
blockchain care să îmbunătățească reziliența, încrederea și robustețea infrastructurilor 
de IA prin modele de criptare a datelor fără intermediere; încurajează părțile interesate 
europene să cerceteze și să proiecteze caracteristici avansate care ar facilita detectarea 
sistemelor robotice și bazate pe IA corupte și rău-intenționate care ar putea submina 
securitatea Uniunii și a cetățenilor;

17. scoate în evidență faptul că toate sistemele de IA din apărare trebuie să aibă un cadru 
concret și bine definit al misiunii, prin care omul păstrează capacitatea de a detecta și a 
decupla sau a dezactiva sistemele desfășurate dacă acestea depășesc cadrul misiunii, 
definit și atribuit prin comandă umană, sau se implică în orice acțiune neintenționată sau 
care poate escalada; consideră că sistemele, produsele și tehnologia bazate pe IA și 
destinate uzului militar ar trebui să fie echipate cu o „cutie neagră” pentru înregistrarea 
fiecărei operațiuni cu date efectuate de mașină;

18. subliniază că întreaga responsabilitate pentru decizia de a proiecta, a produce, a 
desfășura și a utiliza sistemele de IA trebuie să le revină operatorilor umani, deoarece 
trebuie să existe o monitorizare și un control uman semnificative asupra oricărui sistem 
de arme, și o intenție umană în decizia de a utiliza forța în executarea oricărei decizii a 
unor sisteme de arme bazate pe IA care ar putea avea consecințe letale; subliniază că 
controlul uman ar trebui să rămână efectiv pentru comanda și controlul sistemelor 
bazate pe IA, ca urmare a principiilor „human-in-the loop”, „human-on-the loop” și 
„human-in-command” (participare, supraveghere și control uman) la nivelul conducerii 
militare; accentuează că sistemele bazate pe IA trebuie să permită conducerii militare să 
își asume întreaga responsabilitate pentru utilizarea forței letale și să exercite nivelul de 
judecată necesar, care nu poate fi acordat mașinilor, deoarece trebuie să se bazeze pe 
distincție, proporționalitate și precauție, pentru a întreprinde acțiuni letale sau 
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distructive la scară largă prin astfel de sisteme; subliniază necesitatea de a institui cadre 
clare și trasabile de autorizare și asumare a răspunderii pentru implementarea armelor 
inteligente și a altor sisteme bazate pe IA, utilizând caracteristici pentru utilizatori unici, 
cum ar fi specificațiile biometrice, pentru a permite implementarea exclusiv de către 
personal autorizat;

19. invită Comisia să colaboreze cu autoritățile naționale competente ale statelor membre și 
cu alte părți interesate care participă la dezvoltarea și implementarea sistemelor, a 
produselor și a tehnologiilor bazate pe IA pentru a stabili un cadru sigur, securizat și 
rezilient, prin care codul sursă al sistemelor bazate pe IA să fie comunicat, monitorizat 
și verificat pentru a atenua potențialele abateri de la principiile de guvernare și de la 
cadrul etic ce stă la baza tehnologiei IA în domeniul securității și al apărării; sugerează 
Comisiei că UE trebuie să păstreze dreptul de proprietate asupra proprietății intelectuale 
a cercetării finanțate de UE cu privire la sistemele, produsele și tehnologiile bazate pe 
IA din domeniul securității și al apărării;

20. subliniază că Uniunea trebuie să promoveze o mai bună înțelegere a implicațiilor 
militare, a avantajelor și a oportunităților și punctelor slabe ale IA, a roboticii și a 
funcțiilor și caracteristicilor autonome, inclusiv a potențialului unei industrii europene a 
apărării, prin intermediul unei colaborări cu responsabilii militari; consideră că Uniunea 
trebuie să promoveze dobândirea competențelor și cunoștințelor necesare privind 
procesele de dezvoltare a tehnologiilor și metodele operaționale de-a lungul lanțului de 
aprovizionare și pe parcursul întregului ciclu de viață al capabilităților militare bazate pe 
IA; subliniază nevoia urgentă de a stabili o independență strategică și tehnologică 
europeană sporită în domeniul sistemelor bazate pe IA, inclusiv infrastructura critică pe 
care se bazează aceasta;

21. consideră că este necesară intensificarea cooperării dintre statele membre și Comisie 
pentru a garanta norme transfrontaliere coerente în Uniune, cu scopul de a încuraja 
colaborarea dintre industriile europene și a permite dezvoltarea și implementarea unor 
tehnologii bazate pe IA care să fie în concordanță cu standardele de siguranță și 
securitate prevăzute, precum și cu cadrul etic ce guvernează dezvoltarea și 
implementarea tehnologiei IA;

22. recunoaște, în contextul de astăzi al războiului hibrid și avansat, că volumul și viteza 
informațiilor în fazele timpurii ale unei crize ar putea fi copleșitoare pentru analiștii 
umani și că un sistem de IA ar putea să prelucreze informațiile pentru a asigura faptul că 
factorii de decizie umani urmăresc întregul spectru de informații într-un interval de timp 
adecvat pentru un răspuns rapid;

23. subliniază importanța deosebită a investițiilor în dezvoltarea capitalului uman pentru 
inteligența artificială, promovând competențele și instruirea în domeniul tehnologiilor 
IA din securitate și apărare, cu accent special pe etica sistemelor operaționale 
semiautonome și autonome bazate pe responsabilitatea umană într-o lume bazată pe IA; 
subliniază, în special, că este important să se asigure că persoanele responsabile de etică 
pe teren posedă competențele adecvate și sunt instruite în mod corespunzător; invită 
Comisia să își prezinte cât mai curând posibil „Agenda pentru consolidarea 
competențelor”, anunțată în Cartea albă privind inteligența artificială la 
19 februarie 2020;
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24. subliniază că informatica cuantică ar putea să reprezinte cea mai revoluționară 
schimbare în istoria conflictelor de la apariția armelor nucleare și, așadar, îndeamnă ca 
dezvoltarea în viitor a tehnologiilor bazate pe informatica cuantică să fie o prioritate 
pentru Uniune și statele membre; recunoaște că actele de agresiune, inclusiv atacurile 
asupra infrastructurii critice, sprijinite de informatica cuantică, vor crea un mediu de 
conflict în care timpul pentru luarea deciziilor va fi comprimat dramatic de la zile și ore 
la minute și secunde, forțând statele membre să dezvolte capabilități pentru a se proteja 
și să își formeze atât factorii de decizie, cât și personalul militar pentru a răspunde în 
mod eficace în aceste intervale de timp;

25. evidențiază că trebuie să se depășească fragmentarea actuală din Uniune în ce privește 
legislațiile naționale, cercetarea, inovarea și cunoștințele de specialitate în domeniul IA, 
fapt ce periclitează funcționarea pieței interne și obiectivul de a asigura dezvoltarea 
fiabilă și sigură a IA în Europa; în acest sens, salută includerea proiectelor din domeniul 
IA în Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP); 
consideră că viitorul Fond european de apărare (FED) și cooperarea structurată 
permanentă (PESCO) oferă, de asemenea, cadre bine adaptate pentru viitoarele proiecte 
în domeniul IA, care vor contribui la o mai bună raționalizare a eforturilor Uniunii în 
acest domeniu și la promovarea, în același timp, a obiectivului UE de a întări drepturile 
omului, dreptul internațional și soluțiile multilaterale; subliniază că proiectele bazate pe 
IA ar trebui să fie sincronizate cu programe civile mai ample ale UE dedicate IA; 
observă că, în conformitate cu Cartea albă a Comisiei Europene privind inteligența 
artificială, ar trebui să fie create centre de excelență și de testare care să se axeze pe 
cercetarea și dezvoltarea IA în domeniul securității și al apărării, cu specificații solide 
care să stea la baza participării părților interesate private și a investițiilor din partea 
acestora;

26. subliniază că Uniunea trebuie să depună eforturi pentru reziliența strategică, astfel încât 
să nu mai fie niciodată nepregătită în momente de criză, și subliniază, totodată, că acest 
lucru are o importanță esențială, în special în ceea ce privește inteligența artificială și 
aplicarea acesteia în domeniul apărării și al securității; accentuează că lanțurile de 
aprovizionare pentru sistemele IA din domeniul apărării și al securității care pot 
conduce la o dependență tehnologică ar trebui să fie recalibrate și că aceste dependențe 
ar trebui să fie eliminate treptat; solicită sporirea investițiilor în IA europeană pentru 
apărare și în infrastructura critică ce o susține;

27. subliniază că dezvoltarea IA care respectă drepturile fundamentale și sprijină interesul 
public necesită punerea în comun a datelor și schimburile strategice de date în UE între 
entitățile private și cele publice, precum și întărirea ecosistemului de IA din UE, care 
include părți interesate publice, private și din cadrul societății civile; invită Comisia să 
promoveze dialogul, o cooperare și sinergii mai strânse între statele membre, 
cercetători, mediul universitar, actorii societății civile și sectorul privat, în special 
principalele întreprinderi, precum și armata, astfel încât să asigure procese de elaborare 
a politicilor care să includă pe toată lumea în ceea ce privește reglementările în materie 
de IA, să valorifice pe deplin potențialul IA, promovând în același timp o mai bună 
înțelegere a riscurilor și a beneficiilor, și asigurând o securitate operațională maximă;

28. subliniază că, în contextul amplului război de dezinformare, dus în special de actori din 
afara Europei, tehnologiile IA ar putea avea efecte negative din punct de vedere etic, 
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exploatând prejudecățile în materie de date și algoritmi sau prin alternarea datelor de 
învățare de către o țară terță, și ar putea fi, de asemenea, expuse altor forme de 
manipulare periculoasă și nefastă, în moduri imprevizibile și cu consecințe 
incalculabile; prin urmare, este din ce în ce mai necesar ca Uniunea să continue să 
investească în cercetare, analiză, inovare și transferuri de cunoștințe transfrontaliere și 
transsectoriale pentru a dezvolta tehnologii de IA în care în mod clar nu ar exista nicio 
creare de profiluri, prejudecată și discriminare și care ar putea contribui în mod eficient 
la combaterea știrilor false și a dezinformării, respectând, în același timp, 
confidențialitatea datelor și cadrul juridic european;

29. subliniază că este importantă crearea unui cod etic de conduită, care să stea la baza 
implementării sistemelor bazate pe IA adaptate pentru utilizare în război în operațiile 
militare, similar cu cadrul de reglementare existent care interzice utilizarea armelor 
chimice și biologice; consideră că Comisia ar trebui să inițieze crearea unor standarde 
privind utilizarea în război a sistemelor de arme bazate pe IA în conformitate cu dreptul 
internațional umanitar, iar Uniunea ar trebui să urmărească adoptarea la nivel 
internațional a unor asemenea standarde; consideră că Uniunea ar trebui să se implice în 
diplomația IA în foruri internaționale, cum ar fi G7, G20 și OCDE, cu parteneri care 
împărtășesc aceeași viziune;

30. ia act de Cartea albă a Comisiei Europene privind inteligența artificială din 19 februarie 
2020 și regretă că aspectele militare nu au fost luate în considerare; invită Comisia și 
ÎR/VP să prezinte, de asemenea, ca parte a unei abordări globale, o strategie sectorială 
privind IA pentru activitățile legate de apărare în cadrul Uniunii, care să asigure atât 
respectarea drepturilor cetățenilor, cât și a intereselor strategice ale Uniunii, și care să se 
bazeze pe o abordare consecventă plecând de la crearea sistemelor bazate pe IA la 
utilizările militare ale acestora și să instituie un grup de lucru pentru securitate și 
apărare în cadrul Grupului de experți la nivel înalt privind inteligența artificială care să 
se ocupe în mod specific de chestiuni de politică și investiții, precum și de aspectele 
etice ale IA în domeniul securității și apărării; invită Consiliul, Comisia Europeană și 
VP/ÎR să inițieze un dialog structurat cu Parlamentul European în acest scop.
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