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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, 

– o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że Unia opiera się na wartościach określonych w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej oraz na poszanowaniu zasady ostrożności określonej w art. 191 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

B. mając na uwadze, że art. 16 TFUE stanowi, że każda osoba ma prawo do ochrony swoich 
danych osobowych; mając na uwadze, że art. 22 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791 odnosi się do sytuacji, w której dane są 
wykorzystywane wyłącznie do celów zautomatyzowanego przetwarzania, i uznaje prawo 
osoby, której dane dotyczą, do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu;

C. mając na uwadze, że globalna konkurencja w dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji 
(SI), która wpłynie na źródło wartości etycznych i norm kształtujących ten sektor na 
całym świecie, nabiera tempa, a Unia Europejska powinna dać przykład reszcie świata za 
pomocą odpowiednich ram regulacyjnych, aby zapobiec ewentualnemu równaniu w dół 
pod względem regulacji krajowych;

D. mając na uwadze, że ta globalna konkurencja nie powinna istnieć w oderwaniu od 
wartości i norm etycznych;

E.  mając na uwadze, że szybki postęp w badaniach naukowych i innowacjach pociąga za 
sobą szereg istotnych kwestii etycznych, prawnych i społecznych, które mają wpływ na 
relacje między nauką a społeczeństwem; mając na uwadze, że te badania naukowe i 
innowacje muszą być zgodne z zasadami etycznymi oraz odpowiednimi przepisami 
krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi, w tym z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej i europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, zgodnie z postanowieniami europejskich programów badawczych;

F. mając na uwadze, że włączeniu technologii dużych zbiorów danych i SI do publicznych 
systemów opieki zdrowotnej i innych sektorów muszą towarzyszyć odpowiednie zasady, 
normy i prawodawstwo, które chronią podstawowe prawa osób i odpowiadają na te nowe 
wyzwania etyczne; 

G. mając na uwadze, że Unia pozostaje obecnie daleko w tyle pod względem patentów i 
inwestycji w porównaniu z innymi częściami świata;

H. mając na uwadze, że rozwiązania w zakresie SI i inne pojawiające się rozwiązania cyfrowe 
mogą przynieść korzyści społeczeństwu w obszarach zielonej transformacji, ochrony 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U. L 119 z 
4.5.2016, s. 1).
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środowiska i różnorodności biologicznej poprzez zwiększenie wydajności rolnictwa, 
gospodarki odpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia i przystosowania się 
do zmiany klimatu, ekologizacji szeregu procesów przemysłowych, zarządzania energią i 
transportem oraz efektywności energetycznej i transportowej, jakości wody i powietrza 
(np. inteligentnych sieci i elektromobilności), zarządzania ryzykiem i obserwacji Ziemi, w 
których jednym z najlepszych programów jest unijny program Copernicus;

I. mając na uwadze, że SI może znaleźć zastosowanie niemal w każdej dziedzinie 
medycyny: w badaniach biomedycznych, których przykładem jest odkryty przez SI 
antybiotyk halicyna lub wkład SI w zapobieganie chorobom nowotworowym, 
wcześniejszej i dokładniejszej diagnostyce oraz nowych terapiach stosujących metody 
takie jak medycyna prewencyjna lub genomowa, edukacji medycznej, pomocy 
opiekunom, wspieraniu opieki nad osobami starszymi, monitorowaniu stanu pacjenta, 
skuteczniejszym opracowywaniu leków, bardziej ukierunkowanym leczeniu, 
podejmowaniu decyzji w leczeniu klinicznym, medycynie personalizowanej, diagnozie 
psychiatrycznej i leczeniu psychiatrycznym, zrewolucjonizowaniu robotycznych protez i 
systemów wsparcia, telemedycynie, telechirurgii oraz w zwiększaniu ogólnej 
skuteczności i interoperacyjności systemów opieki zdrowotnej;

J. mając na uwadze, że postęp cyfrowy wymaga odpowiednich szkoleń i przygotowań 
personelu medycznego i administracyjnego, aby zapobiec przepaści cyfrowej, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu starzenia się społeczeństw i potencjalnych wyzwań dla 
systemów opieki zdrowotnej; 

K. mając na uwadze, że istnieją poważne obawy etyczne związane z autonomią maszyn; 

L. mając na uwadze, że cyfrowa opieka zdrowotna nie powinna dehumanizować opieki ani 
osłabiać relacji między lekarzem a pacjentem, ale powinna zapewnić lekarzom pomoc w 
skuteczniejszym diagnozowaniu lub leczeniu pacjentów;

M. mając na uwadze, że SI jest technologią, która przyspieszy transformację cyfrową 
przemysłu i będzie miała zasadnicze znaczenie dla sukcesu gospodarki cyfrowej w coraz 
bardziej połączonym świecie; 

N. mając na uwadze, że obecne unijne ramy prawne i wytyczne w zakresie etyki uwzględniły 
już pewne wyzwania etyczne związane z zastosowaniami SI, o których mowa w białej 
księdze Komisji w sprawie sztucznej inteligencji, np. procesy oceny ryzyka stosowane w 
odniesieniu do rozwiązań zdrowotnych opartych na SI na jednolitym rynku; mając na 
uwadze, że inne dziedziny pozostają w tyle za wyzwaniami etycznymi, które należy 
określić i minimalizować, ponieważ SI może w ogromnym stopniu zagrażać preferencjom, 
bezpieczeństwu i prywatności pacjentów; mając na uwadze, że należy wytyczyć granicę 
między rolą pracowników służby zdrowia i opieki a rolą maszyn w opiece nad pacjentami, 
w tym zasadą nadzorowanej autonomii robotów, i że konieczna jest edukacja zarówno 
pracowników opieki zdrowotnej, jak i pacjentów;

O. mając na uwadze, że należy dopracować unijne przepisy dotyczące ochrony danych tak, 
by uwzględnić większą złożoność i ściślejsze wzajemne połączenie między robotami 
wykorzystywanymi do opieki i robotami medycznymi, które mogą przetwarzać bardzo 
wrażliwe dane osobowe i dane medyczne, oraz dostosować je do zintegrowanej ochrony 
prywatności ustanowionej rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych;
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P. mając na uwadze, że rozwiązania w zakresie SI podkreślające potrzebę wpisania badań 
naukowych jako podstawy strategii rozwoju poprzez tworzenie repozytoriów danych 
medycznych (np. neurologicznych i kardiologicznych) i udostępnianie danych tych badań 
może przynieść wymierne korzyści o znaczeniu społecznym w kontekście 
bezpieczeństwa i zdrowia publicznego;

Q. mając na uwadze, że rozwiązania w zakresie SI mogą przynieść korzyści społeczeństwu w 
dziedzinie bezpieczeństwa żywności, między innymi poprzez wspieranie rolnictwa 
precyzyjnego lub w szerszym ujęciu rolnictwa 2.0, w której to dziedzinie Unia należy do 
liderów pod względem zastosowania SI (np. automatyczne dostosowanie maszyn do 
prognozowania pogody lub identyfikacji chorób), a także pozwolą na połączenie bardziej 
efektywnej produkcji z wyższymi normami środowiskowymi i lepszym wykorzystaniem 
zasobów, zwłaszcza na obszarach, gdzie zasoby wodne są ograniczone, a zmiany klimatu 
mają poważne skutki, ponieważ powinna być ona zgodna z priorytetami Zielonego Ładu;

R. mając na uwadze, że zakres tych ram powinien być odpowiedni, proporcjonalny i 
dokładnie oceniony; mając na uwadze, że należy uwzględnić w nich szeroką gamę 
technologii i ich elementów składowych, w tym algorytmów, oprogramowania oraz 
wykorzystywanych lub generowanych przez SI danych; mając na uwadze, że konieczne 
jest przyjęcie ukierunkowanego podejścia opartego na koncepcji wysokiego ryzyka w 
celu uniknięcia utrudniania przyszłych innowacji w zakresie dostarczania obywatelom 
korzyści płynących z zastosowań SI np. w opiece zdrowotnej, ochronie środowiska i 
zapewnianiu jakości żywności;

S. mając na uwadze, że zasadnicze znaczenie ma identyfikacja skutecznych sposobów 
zapewnienia wiarygodnych technologii cyfrowych, a także korzystanie z ich zalet przy 
jednoczesnej ochronie praw podstawowych i zachęcaniu do rozwoju nieformalnych, 
otwartych, tolerancyjnych i sprawiedliwych społeczeństw; mając na uwadze, że ma to 
jeszcze większe znaczenie w odniesieniu do systemów hybrydowych, wykorzystujących 
czynniki ludzkie i sztuczne;

T. mając na uwadze, że roboty zacierają granice między istotami ludzkimi a produktami 
technologii; mając na uwadze, że ma to nie tylko skutki społeczne, które trzeba oceniać z 
punktu widzenia etyki, lecz również podaje w wątpliwość nawet ramy etyczne, na 
podstawie których miałyby być oceniane; mając na uwadze, że – jak przypomniano w 
sprawozdaniu Światowej Komisji ds. Etyki w Nauce i Technologiach (COMEST) – 
należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystywanie robotów medycznych, robotów 
pielęgnacyjnych, robotów do opieki nad osobami starszymi i robotami osobistymi;

U. mając na uwadze, że stosowanie botów społecznych i robotów osobistych upowszechnia 
się szybko w dziedzinie opieki zdrowotnej, a w szczególności w zakresie opieki nad 
osobami w podeszłym wieku; mając na uwadze funkcjonalną i emocjonalną rolę robotów 
opiekujących się osobami starszymi i robotów osobistych; mając na uwadze, że roboty te 
mogą odgrywać pewną rolę w ograniczeniu samotności osób starszych, zapobieganiu 
zachowaniom związanym z demencją, stymulowaniu aktywności kognitywnej u 
pacjentów cierpiących na choroby neurodegeneracyjne lub pomagać osobom starszym w 
wykonywaniu niektórych trudnych, codziennych prac; mając na uwadze, że roboty 
osobiste mogą w takiej sytuacji być przedmiotem fałszywych, iluzorycznych i 
nieodwzajemnionych uczuć, stwarzając pozory uczuciowości i traktując osoby starsze jak 
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dzieci;

V. mając na uwadze, że roboty osobiste mogą być w coraz większym stopniu 
wykorzystywane do celów seksualnych; mając na uwadze szczególnie niepokojące skutki 
etyczne wykorzystywania robotów, które mają wygląd dzieci lub są zaprogramowane, by 
ulegać wykorzystywaniu seksualnemu;

Ramy prawne i etyczne dotyczące SI: 

1. podkreśla, że Unia musi podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zagwarantowania, że jej 
wartości etyczne, wyrażone w dorobku prawnym, będą skutecznie stosowane we 
wszystkich obszarach SI na jej terytorium oraz w celu promowania unijnych standardów 
na całym świecie; podkreśla przy tym, że rozwój technologiczny w dziedzinie SI musi 
zawsze służyć dobru człowieka;

2. podkreśla, że UE musi podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zwiększenia zaufania 
społeczeństwa do rozwoju i wdrażania SI, robotyki i technologii pokrewnych; w świetle 
znaczącego wpływu, jaki technologie te mogą wywierać na obywateli, wzywa Komisję 
do stosowania się do wytycznych w zakresie etyki dotyczących godnej zaufania SI i do 
zaproponowania odpowiednich środków w celu zagwarantowania, by technologie te nie 
generowały niesprawiedliwie stronniczych wyników dla obywateli;

3. podkreśla, że oparty na przepisach prawa unijny ekosystem zaufania dotyczący SI, 
niezależnie czy w zakresie ochrony środowiska, zdrowia czy bezpieczeństwa żywności, 
rozszerzony o unijne ramy etyczne SI, wzmocni pewność prawa i przewidywalność, 
zachęci zainteresowane strony do zaangażowania, zwiększy ilość powierzonych danych i 
upowszechnianie na rynku, pozwoli na osiągnięcie korzyści skali i wesprze ekosystem 
doskonałości w tych sektorach; jest zdania, że wzmocni to globalną konkurencyjność 
unijnego sektora SI oraz potencjał w zakresie promowania unijnych wartości i norm;

4 zauważa, że ze względu na fakt, że regulacje prawne lepiej odpowiadają na aktualne, 
dobrze określone wyzwania oraz ze względu na szybki rozwój SI skutkujący związaną z 
tym niepewnością wspólne, dobrze ugruntowane w prawie i egzekwowalne unijne ramy 
etyczne w zakresie sztucznej inteligencji rozbudują ekosystem zaufania dla wszystkich 
zainteresowanych stron, określony w białej księdze Komisji, zwłaszcza w 
zastosowaniach związanych z ochroną środowiska lub zdrowia publicznego, tworzeniem 
zdrowszego otoczenia bądź optymalizacją zasobów i usług związanych z opieką 
zdrowotną, czy bezpieczeństwem żywności, wspierając w ten sposób ekosystem 
doskonałości w zakresie pewności prawa i przewidywalności, zapewniając skuteczną 
odpowiedź na wyzwania, które jeszcze nie zostały określone w salach rozpraw, na 
posiedzeniach zarządu lub w laboratoriach naukowych; 

5. zwraca uwagę, że zdefiniowanie SI wymaga dalszych prac; podkreśla zatem znaczenie 
podejścia ukierunkowanego na człowieka oraz regularnych przeglądów postępów w 
zakresie SI i ram etycznych, w celu promowania proaktywnej regulacji oraz 
zagwarantowania ich stosowania w miarę upływu czasu i pojawiania się nowych 
rozwiązań; podkreśla, że istnieje wiele poziomów ryzyka, które z czasem ewoluują dzięki 
bardziej zaawansowanym technologiom SI; podkreśla potrzebę stworzenia 
proporcjonalnych ram prawnych, które powinny ewoluować równolegle do postępu 
technologicznego; zwraca uwagę, że program Copernicus może posłużyć jako najlepsze 



AD\1212697PL.docx 7/19 PE648.284v02-00

PL

rozwiązanie w zakresie opracowywania wysokiej jakości dużych zbiorów danych jako 
danych wejściowych do modeli SI;

6. podkreśla, że ważne jest wprowadzenie ram regulacyjnych określających, jakie zasady 
etyczne należy przyjąć w odniesieniu do projektowania, rozwijania, stosowania i 
funkcjonowania tej technologii, od dostępu do danych po rygorystyczną kontrolę 
wyników;

7. podkreśla, że należy znaleźć wyważone podejście do regulacji, przede wszystkim 
zapewniając, by nasze wartości nie zostały naruszone, a jednocześnie unikając tworzenia 
zbędnych obciążeń administracyjnych, zwłaszcza dla MŚP i przedsiębiorstw typu start-
up; podkreśla w związku z tym, że światowa konkurencja w dziedzinie SI nie zawsze 
opiera się na tych samych zasadach etycznych co Unia; podkreśla, że SI i powiązanych z 
nią technologii nie należy pozostawiać jedynie łagodnej samoregulacji; uważa, że 
konieczne jest ustanowienie proporcjonalnych i wspierających ram prawnych Unii; 
wskazuje, że wiele państw trzecich pracuje nad swoimi ramami etycznymi i że na 
szczeblu globalnym istnieje wiele propozycji; ma świadomość, że główna trudność 
dotycząca zasad etycznych może polegać raczej na ich stosowaniu niż samym istnieniu;

8. popiera pogląd, że siedem wymogów w zakresie SI, określonych w wytycznych 
dotyczących etyki w odniesieniu do wiarygodnej SI przez grupę ekspertów wysokiego 
szczebla ds. SI, stanowi solidną podstawę dla wspólnych unijnych ram etycznych w 
dziedzinie SI, odpowiednio ugruntowanych w prawie, obejmujących między innymi 
aspekty etyczne zastosowań SI w dziedzinie środowiska, zdrowia i ochrony żywności; 
wzywa do udoskonalenia dorobku prawnego w zakresie przejrzystości, 
identyfikowalności i nadzoru przez człowieka, które zostały wskazane jako obszary 
wymagające dalszej poprawy w odpowiedziach na te wytyczne, przekazanych przez 350 
organizacji; ponadto zachęca do stworzenia unijnych ram etycznych w dziedzinie SI w 
duchu otwartości na prace innych partnerów międzynarodowych, którzy podzielają 
wartości Unii, np. ONZ, Rady Europy wraz z jej wytycznymi w sprawie sztucznej 
inteligencji i ochrony danych z 2019 r.2, europejską kartą etyczną dotyczącą stosowania 
sztucznej inteligencji w systemach sądowych oraz pracami jej ośrodka badań prawnych, 
komitetu ad hoc ds. sztucznej inteligencji (CAHAI), zasad dotyczących SI3 podpisanych 
przez członków OECD w maju 2019 r., deklaracji ministrów państw G20 z 2019 r. w 
sprawie handlu i gospodarki cyfrowej, której załącznik zawiera zasady dotyczące SI, oraz 
globalna inicjatywa IEEE na rzecz etyki inteligentnych systemów autonomicznych4;

9. zdecydowanie popiera Komisję w ustanawianiu wspólnych unijnych ram etycznych w 
zakresie SI w celu przeciwdziałania brakom spowodowanym przez rozdrobnienie rynku 
wewnętrznego SI, w tym w badaniach, innowacjach i doświadczeniu w zastosowaniach 
związanych ze środowiskiem, zdrowiem publicznym, opieką zdrowotną i 
bezpieczeństwem żywności, oraz w celu zapobiegania podwójnym normom w zakresie SI 
w poszczególnych państwach członkowskich w odniesieniu do SI opracowanej w Unii i 
poza nią, między innymi w takich dziedzinach jak zarządzanie danymi konsumentów, 
ochrona i prywatność w inteligentnych sieciach, gospodarowanie odpadami, równy dostęp 
do usług i technologii, standardy relacji pacjent-lekarz, przepisy prawa dotyczące ochrony 

2 https://rm.coe.int/guidelines-on-artificial-intelligence-and-data-protection/168091f9d8
3 https://legalinstruments.oecd.org/api/print?ids=648⟨=en
4 https://ethicsinaction.ieee.org
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danych i prywatności, w tym ich wzajemne zależności z działaniami badawczymi i 
rozwojem leków, odpowiedzialność cywilna w ramach publicznej opieki zdrowotnej 
wspieranej przez SI, odpowiedzialność cywilna w odniesieniu do pojazdów 
autonomicznych lub maszyn; zauważa, że na szczeblu krajowym prawodawstwo państw 
członkowskich nie zawiera zharmonizowanych przepisów dotyczących 
odpowiedzialności, które miałyby zastosowanie do szkód lub obrażeń, które mogą 
wyniknąć z technologii cyfrowych i behawioralnych; wzywa do właściwego ugruntowania 
prawnego i umiejscowienia takich unijnych ram etycznych SI;

10. przypomina w tym względzie, że w rezolucji Parlamentu Europejskiego 
z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki5 
wezwano Komisję do rozważenia możliwości powołania europejskiej agencji ds. sztucznej 
inteligencji, aby zapewnić m.in. zharmonizowane podejście w całej Unii, opracować 
wspólne kryteria i proces składania wniosków dotyczących przyznania europejskiego 
certyfikatu zgodności z zasadami etycznymi oraz zająć się nowymi możliwościami i 
wyzwaniami, szczególnie tymi o charakterze transgranicznym, związanymi ze stałym 
rozwojem technologicznym; zwraca się do Komisji o zastanowienie się, czy istniejące 
organy i instytucje Unii są wystarczające do realizacji tych zadań, czy też należy utworzyć 
nowy organ ds. sztucznej inteligencji;

11. uważa, że w odniesieniu do wszystkich zastosowań SI opracowanych w Unii i poza nią 
należy zapewnić w Unii taki sam poziom ochrony jak w przypadku wszystkich innych 
technologii, w tym skuteczne środki zaskarżenia dla stron, na które systemy SI wywarły 
negatywny wpływ, przy czym należy pozwolić na dalszy rozwój innowacji 
technologicznych; uważa ponadto, że ten obszar ryzyka związanego z SI ma kluczowe 
znaczenie np. dla usług zdrowotnych, transportu z wykorzystaniem pojazdów 
autonomicznych i bezpieczeństwa żywności; wzywa do jasnego podziału obowiązków, 
praw i odpowiedzialności między podmiotami gospodarczymi zaangażowanymi w 
dostarczanie zastosowań SI, do przypisania każdego obowiązku podmiotowi lub 
podmiotom, które są w stanie najlepiej zaradzić wszelkim potencjalnym zagrożeniom, 
niezależnie od tego, czy jest to twórca, podmiot wdrażający, producent, dystrybutor lub 
importer, usługodawca, użytkownik profesjonalny czy prywatny, a w związku z tym 
wzywa do odpowiedniego przeglądu właściwego prawodawstwa UE, np. dyrektywy w 
sprawie odpowiedzialności za produkt oraz do harmonizacji prawodawstwa krajowego; 
popiera stanowisko Komisji wyrażone w białej księdze, zgodnie z którym ze względu na 
złożoność systemów SI zapewnienie skutecznego poziomu ochrony i środków 
zaskarżenia może wymagać dostosowania ciężaru dowodu wymaganego na mocy 
krajowych przepisów dotyczących odpowiedzialności za szkody spowodowane 
działaniem zastosowań SI; jest zdania, że jasność co do odpowiedzialności prawnej w 
sektorze SI wzmocni egzekwowanie unijnych wartości etycznych zawartych w jej 
dorobku prawnym, pewność i przewidywalność prawa oraz akceptację społeczną 
wspierającą rozwój unijnego ekosystemu doskonałości w zakresie SI poprzez łączenie 
inwestorów i zwiększenie upowszechnienia na rynku;

12. podkreśla, że wiele propozycji krajów, które nie są członkami Unii, oraz organizacji 
międzynarodowych koncentruje się na wspólnych zasadach lub koncepcjach dotyczących 
SI, takich jak: ukierunkowanie na człowieka, wiarygodność, poszanowanie autonomii 

5 Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 239.
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człowieka, zapobieganie zagrożeniom, sprawiedliwość i „nie pozostawianie nikogo w 
tyle” oraz wytłumaczalność; jest zdania, że bardzo pożądane byłoby stworzenie 
międzynarodowych ram etycznych wokół tych zasad; wyraża zaniepokojenie, że postęp i 
innowacje w dziedzinie SI doprowadzą do nierówności społecznych, jeżeli nie zostaną 
podjęte żadne działania; w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
podjęcia niezbędnych środków, aby podczas transformacji cyfrowej Europy nie 
pozostawiać nikogo w tyle, a także do zagwarantowania sprawiedliwego, przystępnego 
cenowo i równego dostępu do tych innowacji, w szczególności w takich dziedzinach jak 
opieka zdrowotna;

13. zaleca uzupełnienie podejścia opartego na analizie ryzyka o algorytmiczną ocenę 
wpływu, czerpiącą informacje na przykład z analizy wpływu regulacji prawnych (RIA), 
procedury oceny ryzyka RODO lub oceny wpływu na prawa człowieka (HRIA), której 
wyniki byłyby publicznie dostępne;

14. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że metoda podejścia opartego na analizie ryzyka, 
zdefiniowana w białej księdze Komisji z dnia 19 lutego 2020 r.6, domyślnie uznaje 
ochronę zdrowia, transport i energię za sektory o wysokim stopniu ryzyka, wprowadzając 
w tych sektorach wymienione wymogi w zakresie SI oprócz istniejących przepisów 
unijnych, chyba że sposób zastosowania SI nie wiąże się ze znacznym ryzykiem; 
podkreśla, że unijne ramy etyczne w zakresie SI powinny dotyczyć zwłaszcza wyżej 
wymienionych sektorów wysokiego ryzyka;

15. wzywa do ustanowienia na szczeblu Unii jasnych, obiektywnych i przejrzystych procedur 
tworzenia publicznego katalogu zastosowań SI wysokiego ryzyka, obejmującego 
mechanizm okresowego przeglądu i aktualizacji; wzywa do rozważenia możliwości 
nałożenia ciężaru dowodu w takich procedurach, w odniesieniu do wszystkich 
zastosowań SI we wszystkich dziedzinach, na podmiot dążący do opracowania lub 
wdrożenia systemu SI, aby utrzymać otwartość katalogu na innowacje i uniknąć 
ignorowania ryzyka sklasyfikowania zastosowań SI jako niestanowiących wysokiego 
ryzyka;

16. uważa, że istnieje ryzyko uprzedzeń i dyskryminacji w obszarze opracowywania, 
wdrażania i wykorzystywania sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, robotyki i 
powiązanych z nimi technologii, w tym oprogramowania, algorytmów oraz danych 
wykorzystywanych lub generowanych przez te technologie; przypomina, że w każdych 
okolicznościach technologie te powinny respektować godność ludzką i zapewniać 
wszystkim osobom równe traktowanie; uważa, że takie ewentualne uprzedzenia można 
by wyeliminować poprzez ustanowienie przepisów dotyczących przetwarzania danych i 
ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń przed uprzedzeniami i dyskryminacją ze 
względu na czynniki społeczne, gospodarcze, etniczne, rasowe, związane z aspektami 
seksualnymi, płcią, niepełnosprawnością lub inne; ostrzega przed potencjalnym 
niewłaściwym wykorzystaniem aplikacji diagnostycznych SI i wzywa do zapewnienia 
zabezpieczeń dotyczących zdolności SI i zabezpieczeń motywacyjnych;

17 z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę dotyczącą dobrowolnego etykietowania SI 

6 Biała księga w sprawie sztucznej inteligencji – Europejskie podejście do doskonałości i zaufania, 
COM(2020)0065
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niestanowiącej wysokiego ryzyka;

18. zaleca, aby zachęcać do angażowania wszystkich odnośnych stron w dziedzinie AI; 
połączenie sektora prywatnego, ugrupowań konsumentów i środowiska akademickiego 
pozwoliłoby na opracowanie kodeksu etycznego dostosowanego do ewolucji 
technologicznej, społecznej i politycznej;

19. przypomina, że przy podejmowaniu decyzji roboty wykorzystują algorytmy 
uwzględniające wartości i ramy etyczne, oraz że ich wprowadzenie ma istotne implikacje 
etyczne w dziedzinie opieki zdrowotnej lub stosunków społecznych; wyraża szczególne 
zaniepokojenie wykorzystywaniem robotów osobistych do celów pedofilskich i 
niegodziwego traktowania w celach seksualnych; uważa, że przy projektowaniu 
technologii w dziedzinie robotyki należy wziąć pod uwagę względy etyczne; wzywa, aby 
w procesie projektowania robotów brać pod uwagę kwestie natury etycznej, przyjmując 
za podstawę takie podejście jak projektowanie oparte na wartościach, zwłaszcza w 
odniesieniu do robotów do opieki nad osobami starszymi i robotów osobistych; 
podkreśla, że podejście to należy również dostosować w celu uwzględnienia dobrostanu 
zwierząt;

20. podkreśla, że oprócz jasnych wymogów regulacyjnych dotyczących odpowiedzialności i 
rozliczalności istnieje również potrzeba zapewnienia przejrzystości algorytmicznej, tak 
aby możliwe było śledzenie momentu, w którym „sprawy potoczyły się źle”, i aby 
umożliwić interwencję ekspertów we właściwym czasie; uważa przejrzystość 
algorytmiczną za kluczową dla zapobiegania sytuacjom, w których decyzje medyczne 
podejmowane są w środowisku „czarnej skrzynki”; podkreśla, że algorytmy „czarnej 
skrzynki”, które podejmują niewytłumaczalne decyzje, są nie do przyjęcia w żadnym 
sektorze, ale w kontekście, w którym decyzje podejmowane przez SI mają wpływ na 
decyzje dotyczące życia lub śmierci, konsekwencje niepowodzenia algorytmu mogą być 
poważne; wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozpoczęcia dialogu z kluczowymi 
zainteresowanymi stronami z dziedziny medycyny, informatyki, matematyki, fizyki, 
technologii danych medycznych, psychologii klinicznej, bioinżynierii i farmacji w celu 
stworzenia platform dialogu i oceny wpływu na relację między lekarzem a pacjentem 
oraz dehumanizacji opieki medycznej;

21. wzywa do podjęcia unijnych inicjatyw przewodnich promujących wyjaśnialne algorytmy, 
wyjaśnialną SI, rozumowanie symboliczne SI i techniki testowania białej skrzynki SI 
poprzez pokazanie, że technologie te można połączyć z głębokimi sieciami neuronowymi 
oraz wskazanie ich prawnych, etycznych i często biznesowych zalet, a także promowanie 
metod określania ryzyka związanego z różnymi opcjami technologicznymi, korzystając 
m.in. z doświadczeń brytyjskiego urzędu ds. informacji (ICO) oraz wytycznych Instytutu 
Alana Turinga „Explaining decisions made with AI” [„Wyjaśnienie decyzji 
podejmowanych przy zastosowaniu SI”], z których wynika, że nawet bardzo złożone 
neuronowe systemy SI mogą być interpretowane w wystarczającym stopniu;

22. wzywa do zapewnienia przejrzystości, odpowiedzialności, weryfikowalności, 
przewidywalności i rozliczalności, ponieważ obywatele, pacjenci i użytkownicy powinni 
być informowani podczas interakcji z systemem wykorzystującym sztuczną inteligencję 
poprzez jasne i zrozumiałe wyjaśnienia dotyczące wykorzystywanych danych, 
funkcjonowania algorytmu, jego celu, wyników i potencjalnych zagrożeń; podkreśla, że 
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przejrzystość i wyjaśnialność mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zaufania do 
tych technologii; uważa, że wyjaśnienie powinno być uzupełnione o weryfikowalność i 
identyfikowalność, ponieważ przestrzeganie tych zasad jest sposobem na 
zagwarantowanie rozliczalności; wskazuje, że zastosowania SI mogą osiągać lepsze 
wyniki od ludzi w wąskich konkretnych zadaniach, a jednocześnie zawodzą w analizie 
ogólnej; wzywa do nadzoru ze strony ludzi, odpowiedzialności zawodowej i 
przewidywalności systemu, z możliwością zastąpienia systemu SI;

23. uważa, że każda osoba fizyczna lub prawna powinna mieć możliwość odwołania się od 
niekorzystnej decyzji wydanej przez SI wysokiego ryzyka, robotykę lub technologię 
pokrewną oraz że każda decyzja podjęta przez SI powinna podlegać ścisłej weryfikacji 
przez człowieka i należytej procedurze; sugeruje zastosowanie zabezpieczeń związanych 
z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, robotyki i technologii 
pokrewnych w ramach decyzji władzy publicznej, w tym okresowej oceny i 
ewentualnego przeglądu ram regulacyjnych w celu nadążania za rozwojem 
technologicznym, ustanowienie wiążących wytycznych dotyczących metodologii oceny 
zgodności, które będą stosowane przez krajowe organy nadzoru, oraz ustanowienie 
niewiążących wytycznych skierowanych do podmiotów, które je opracowują, wdrażają i 
wykorzystują;

24. z zadowoleniem przyjmuje europejską strategię w zakresie danych, podejmującą 
wyzwania stojące przed Unią w tej dziedzinie, która ma kluczowe znaczenie dla postępu 
SI, oraz poszukującą europejskich możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej w 
nowej gospodarce opartej na danych, zwłaszcza w rozwijającym się sektorze 
zdecentralizowanych, nieosobowych danych pochodzących z przemysłu, przedsiębiorstw 
i sektora publicznego oraz z urządzeń z brzegowej części sieci, które zgodnie z 
przewidywaniami będą stanowić 80 % z 175 zettabajtów w 2025 r. i odwrócą obecne 
proporcje;

25. wzywa do zapewnienia wystarczającego finansowania unijnej transformacji w dziedzinie 
SI; popiera ambicje określone w białej księdze Komisji, aby przyciągnąć w Unii 200 mld 
EUR publicznych i prywatnych inwestycji w dziedzinie SI w ciągu najbliższych 10 lat; z 
zadowoleniem przyjmuje uwagę poświęconą deficytom ekosystemów SI w regionach 
słabiej rozwiniętych oraz potrzebom MŚP i przedsiębiorstw typu start-up; wzywa Komisję 
do określenia braków w infrastrukturze publicznej i ułatwienia finansowania SI w 
dziedzinie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, energii ze źródeł 
odnawialnych i zdrowia, a także do ułatwienia zrównoważonego pod względem 
geograficznym dostępu do wszelkiego finansowania SI, w tym dla MŚP i przedsiębiorstw 
typu start-up; podkreśla, że nowe cele Unii nie mogą osłabiać zaangażowania Unii w jej 
długoterminowe priorytety, takie jak WPR, polityka spójności, Zielony Ład oraz plan 
odbudowy gospodarki w związku z COVID-19;

26 wzywa Komisję do wspierania i finansowania rozwoju sztucznej inteligencji, robotyki i 
technologii pokrewnych, które są ukierunkowane na człowieka i odpowiadają na 
wyzwania związane ze środowiskiem i klimatem oraz zapewniają równy dostęp do praw 
podstawowych i korzystanie z tych praw, poprzez stosowanie bodźców podatkowych, 
zachęt przy udzielaniu zielonych zamówień publicznych lub innych;

Ślad węglowy SI:
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27. zauważa, że w pakiecie cyfrowym opublikowanym 19 lutego 2020 r. Komisja stwierdza, 
że ICT odpowiadają dziś za 5–9 % światowego zużycia energii elektrycznej i 2 % emisji 
CO2 oraz że ilość przesyłanych i przechowywanych danych będzie w nadchodzących 
latach nadal gwałtownie wzrastać, co wymaga znalezienia odpowiednich rozwiązań; 
ponadto zauważa, że w badaniu Wspólnego Centrum Badawczego „Sztuczna 
inteligencja: perspektywa europejska” z 2018 r. szacuje się, że ośrodki przetwarzania 
danych i transmisja danych mogą odpowiadać za 3 do 4 % całkowitego zużycia energii 
elektrycznej w Unii;

28. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że europejska strategia cyfrowa proponuje środki na 
rzecz zielonej transformacji sektorów cyfrowych;

29. podkreśla, że pomimo obecnego silnego śladu węglowego uczenia głębokiego i samej SI 
technologie te mogą przyczynić się do zmniejszenia obecnego śladu środowiskowego 
sektora ICT oraz rozwoju SI, robotyki, zautomatyzowanych decyzji i uczenia się maszyn; 
podkreśla, że te i inne odpowiednio regulowane pokrewne technologie powinny być 
kluczowymi czynnikami umożliwiającymi osiągnięcie celów Zielonego Ładu, celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ i porozumienia paryskiego w wielu różnych sektorach 
oraz powinny zwiększyć wpływ polityki zapewniającej ochronę środowiska, np. w 
zakresie ograniczania ilości odpadów i degradacji środowiska;

30. wzywa Komisję do przeprowadzenia badania na temat wpływu śladu węglowego SI oraz 
pozytywnych i negatywnych skutków przejścia na stosowanie technologii SI przez 
konsumentów;

31. zauważa, że biorąc pod uwagę coraz bardziej intensywny rozwój zastosowań SI, które 
wymagają zasobów obliczeniowych, środków gromadzenia i zasobów energetycznych, 
wpływ systemów SI na środowisko powinien być brany pod uwagę w całym ich cyklu 
życia;

Wpływ SI na sektor zdrowia i prawa pacjentów:

32. uznaje istotną rolę, jaką SI może odgrywać w dziedzinie zdrowia, i podkreśla, że celem 
zastosowań SI w dziedzinie zdrowia powinna być zawsze maksymalizacja możliwości, 
jakie mogą one przynieść – na przykład poprawy zdrowia poszczególnych pacjentów, a 
także wydajności systemów zdrowia publicznego państw członkowskich – bez obniżania 
norm etycznych i bez zagrażania prywatności lub bezpieczeństwu obywateli; 

33. z zadowoleniem przyjmuje wyrażone w białej księdze zobowiązanie Komisji do zbadania 
wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedzialności, które są charakterystyczne dla 
opieki zdrowotnej, np. systemy SI dostarczające specjalistycznych informacji 
medycznych lekarzom lub bezpośrednio pacjentowi, systemy SI samodzielnie 
wykonujące zadania medyczne bezpośrednio na pacjencie; wzywa do odpowiedniego 
zbadania pozostałych wymienionych sektorów, które domyślnie uznaje się za sektory 
wysokiego ryzyka;

34. uważa, że w dziedzinach takich jak zdrowie, odpowiedzialność musi ostatecznie 
spoczywać na osobie fizycznej lub prawnej; podkreśla potrzebę identyfikowalnych i 
publicznie dostępnych danych treningowych dla algorytmów;
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35. wzywa Komisję do zainicjowania otwartego i przejrzystego dialogu sektorowego, 
traktując priorytetowo opiekę zdrowotną, tak aby w konsekwencji przedstawić plan 
działania mający ułatwić rozwój, testy i wprowadzanie SI w dziedzinie badań i innowacji 
oraz jej szerokie zastosowanie w usługach sektora zdrowia publicznego;

36. ostrzega przed próbami przypisania maszynom jakiejś formy „osobowości”, która może 
prowadzić do zniesienia odpowiedzialności człowieka za błędy w leczeniu;

37. zdecydowanie popiera utworzenie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia7 
zaproponowanej przez Komisję, która ma na celu promowanie wymiany danych 
dotyczących zdrowia oraz wspieranie badań z pełnym poszanowaniem ochrony danych, 
w tym przetwarzania danych za pomocą technologii SI, a także wzmocnienie i 
rozszerzenie wykorzystania i ponownego wykorzystania danych dotyczących zdrowia; 
wzywa do zwiększenia skali transgranicznej wymiany danych dotyczących zdrowia, ich 
powiązania i wykorzystywania poprzez bezpieczne, skoordynowane repozytoria 
szczególnego rodzaju informacji dotyczących zdrowia, takich jak europejskie rejestry 
zdrowia (EHR), dane genomowe i cyfrowe obrazy medyczne, aby ułatwić 
funkcjonowanie ogólnounijnych interoperacyjnych rejestrów lub baz danych w 
dziedzinach takich jak badania, nauka i sektory zdrowia;

38. podkreśla, że pacjenci powinni wiedzieć, kiedy i jak kontaktują się ze specjalistą-
człowiekiem, a kiedy nie; podkreśla, że pacjenci powinni mieć swobodę decydowania o 
tych kontaktach i możliwość skorzystania z alternatywy o jednakowym standardzie;

39. uważa, że szczególnie w sektorze zdrowia aplikacje mobilne mogą pomóc w 
monitorowaniu chorób oraz że przydatne jest wykorzystywanie robotów jako wsparcia 
dla pracy lekarzy i pracowników opieki zdrowotnej w celu poprawy diagnostyki i opieki, 
przy czym należy zagwarantować, że praktyka medyczna i opieka świadczona pacjentom 
nie ulegnie dehumanizacji;

40. wzywa do stworzenia znormalizowanej unijnej interoperacyjności zastosowań w zakresie 
e-zdrowia oraz do stworzenia wspólnego europejskiego dostępu do danych dotyczących 
recept, diagnostyki i raportów medycznych dla wszystkich obywateli Unii i we 
wszystkich państwach członkowskich;

41. ponownie podkreśla, że możliwości i zagrożenia związane z tymi technologiami mają 
wymiar globalny, który wymaga spójnego, zharmonizowanego podejścia na szczeblu 
międzynarodowym; wzywa Komisję do podjęcia działań na forach dwustronnych i 
wielostronnych celem propagowania zgodności z zasadami etycznymi i zapewniania, by 
ich przestrzegano;

42. podkreśla korzyści, jakie przynosi SI w dziedzinie zapobiegania chorobom, ich leczenia i 
kontroli, czego przykładem może być fakt, iż SI przewidziała epidemię COVID-19 przed 
WHO; wzywa Komisję, aby zapewniła ECDC odpowiednie ramy prawne i zasoby 
umożliwiające niezależne gromadzenie niezbędnych zanonimizowanych i globalnych 
danych w czasie rzeczywistym, we współpracy z państwami członkowskimi, między 

7  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
oraz Komitetu Regionów w sprawie europejskiej strategii w zakresie danych (COM(2020)0066).
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innymi w celu rozwiązania problemów ujawnionych w związku z pandemią COVID-19; 

43. zwraca uwagę, że stosowanie technologii śledzenia i ustalania kontaktów zakaźnych przez 
organy publiczne podczas pandemii COVID-19 i innych potencjalnych sytuacji 
kryzysowych dotyczących zdrowia może być sprzeczne z ochroną danych; przypomina w 
związku z tym o komunikacie Komisji z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących aplikacji pomocnych w walce z pandemią COVID-19 w odniesieniu do 
ochrony

danych8 oraz o potrzebie proporcjonalności, ograniczenia w czasie, dostosowania do 
wartości europejskich oraz poszanowania godności ludzkiej i praw podstawowych;

44. uważa, że SI i robotyka mogą zapewnić znaczną poprawę w zakresie kontroli wyrobów 
medycznych i ułatwić codzienną pracę pracowników służby zdrowia; uważa, że w 
przypadku krytycznych wyrobów medycznych należy wprowadzić system wsparcia 
celem monitorowania i zabezpieczania funkcjonalności wyrobu w każdej możliwej 
sytuacji zakłóceń oraz że należy uwzględnić i złagodzić ewentualne zagrożenia dla 
cyberbezpieczeństwa związane z kontrolą takich wyrobów; podkreśla, że poza hakerami i 
zagrożeniami zewnętrznymi, zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa mogą również wynikać 
z błędów ludzkich lub błędów systemu oraz że konieczne jest wprowadzenie i 
funkcjonowanie odpowiednich systemów wsparcia; uważa ponadto, że Unia powinna 
stworzyć plan działania w zakresie rozwoju wsparcia SI, aby rozwiązać ewentualne 
problemy związane z mechanizmami kontroli systemu SI popełniającymi błędy;

45. uważa, że normy bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/7459 mogą nie być wystarczające do sprostania wyzwaniom 
związanym z systemami SI; wzywa Komisję do monitorowania wyzwań w tym obszarze 
i przedstawienia propozycji zmian, jeżeli konieczne;

46. podkreśla potrzebę zapewnienia, by wyroby medyczne opierające się na SI spełniały 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa i działania określone w rozporządzeniu (UE) 
2017/745; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia wdrożenia 
rozporządzenia (UE) 2017/745 w odniesieniu do tych technologii; uważa, że konieczne 
są nowe wytyczne i specyfikacje dotyczące oceny bezpieczeństwa i skuteczności 
oprogramowania, wyrobów opartych na SI i uczeniu głębokim w trakcie całego cyklu 
użytkowania;

47. wzywa do zapewnienia bardziej przejrzystych podstaw prawnych i wystarczającego 
finansowania EMA i właściwych organów krajowych odpowiedzialnych za leki w celu 
wspierania innowacji i aspektów zdrowia publicznego związanych z SI w cyklu życia 
leków, w szczególności do gromadzenia i analizowania rzeczywistych danych 
dotyczących zdrowia, które mogą dostarczyć dodatkowych dowodów na temat 
produktów leczniczych, w celu wspierania badań i rozwoju oraz optymalizacji 
bezpiecznego i skutecznego stosowania istniejących leków w interesie pacjentów i 

8 Dz.U. C 124I z 17.4.2020, s. 1.
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia 
(WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 1)
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europejskich systemów opieki zdrowotnej;

48. podkreśla, że ani towarzystwa ubezpieczeniowe, ani inne podmioty świadczące usługi nie 
powinny być upoważnione do korzystania z danych z aplikacji e-zdrowie w celu 
dyskryminowania przy ustalaniu cen, ponieważ byłoby to sprzeczne z podstawowym 
prawem dostępu do jak najwyższych standardów zdrowotnych;

SI a ochrona danych:

49. z zadowoleniem przyjmuje opublikowany niedawno przez Komisję przegląd10 
rozporządzenia (UE) 2016/679; zauważa, że ustawodawstwo państw członkowskich 
stosuje różne podejścia przy wdrażaniu odstępstw od ogólnego zakazu przetwarzania 
szczególnych kategorii danych osobowych w odniesieniu do poziomu specyfikacji i 
zabezpieczeń, w tym do celów zdrowotnych; stwierdza zatem, że ostatecznie to ludzie 
powinni ponosić odpowiedzialność za podejmowanie decyzji, w szczególności w 
sektorach, w których stawka i ryzyko są wysokie, takich jak zdrowie;

50. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący monitorowania stosowania 
rozporządzenia (UE) 2016/679 w odniesieniu do nowych technologii, w tym w 
ewentualnych przyszłych inicjatywach w dziedzinie sztucznej inteligencji i w ramach 
strategii w zakresie danych, oraz popiera apel Komisji do Europejskiej Rady Ochrony 
Danych o wydanie wytycznych w sprawie stosowania rozporządzenia (UE) 2016/679 w 
dziedzinie badań naukowych, SI, łańcucha bloków i innych możliwych zmian 
technologicznych;

51. wzywa do wzmocnienia pozycji obywateli i pacjentów w odniesieniu do ich danych 
osobowych w celu zapewnienia pełnego egzekwowania i jednolitej wykładni unijnych 
ram prawnych dotyczących ochrony danych i prywatności, w szczególności w przypadku 
zastosowań SI w opiece zdrowotnej i innych związanych z nimi danych wrażliwych, aby 
w pełni przestrzegać „prawa do bycia zapomnianym” ustanowionego w art. 17 
rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz wzmocnić „prawo do wyjaśnienia” przewidziane w 
art. 22 rozporządzenia (UE) 2016/679, a także wymogi większej wyjaśnialności dla SI 
wysokiego ryzyka; 

52. podkreśla, że ramy etyczne dotyczące SI powinny obejmować prawo do uzyskania 
wyjaśnienia decyzji opartej na automatycznym przetwarzaniu przez osoby, które są 
przedmiotem takich decyzji;

53. wzywa do zachowania właściwej równowagi między prywatnością i ochroną danych a 
użytecznością danych; uważa, że dla postępu naukowego ważne jest zapewnienie 
zdolności do udostępniania i przetwarzania danych dotyczących zdrowia w sposób 
wystarczająco pogłębiony i szczegółowy; wzywa do zapewnienia anonimizacji danych 
przy jednoczesnym unikaniu nadmiernej minimalizacji danych; apeluje o interoperacyjne, 
odpowiednie bazy danych, rejestry i repozytoria na szczeblu unijnym, aby ułatwić 
wykorzystanie danych dotyczących zdrowia w sektorach zdrowia, środowiska i 

10 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych jako 
filaru wzmacniania pozycji obywateli oraz podejścia UE do transformacji cyfrowej – dwa 
lata stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (COM(2020) 264 final)
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bezpieczeństwa żywności;

54. podkreśla potrzebę zapewnienia ochrony danych dotyczących zdrowia i danych osób 
należących do grup szczególnie wrażliwych i zwraca uwagę, że w zakresie, w jakim 
aplikacje SI przetwarzają dane dotyczące zdrowia na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, muszą być spełnione warunki określone w art. 7 rozporządzenia (UE) 2016/679; 

55. podkreśla, że w żadnym wypadku wygenerowane dane nie powinny przyczyniać się do 
jakiejkolwiek dyskryminacji; wzywa do zagwarantowania, że gromadzenie danych i ich 
dostępność będą zawsze zgodne z ramami prawnymi Unii; 

56. zwraca uwagę, że ryzyko szkodliwych zmian danych i manipulacji nimi oraz 
ewentualnego hakowania lub kradzieży danych może być szczególnie dotkliwe w 
sektorze opieki zdrowotnej i wykorzystywane do wyrządzenia szkody osobie fizycznej, 
zdyskredytowania takiej osoby lub czerpania od niej korzyści; podkreśla, że należy 
ustanowić najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa dla odnośnych sieci;

Wpływ SI na środowisko pracy i warunki społeczne:

57. przypomina, że ramy etyczne OECD uwzględniają zawirowania na rynku pracy; 
podkreśla, że automatyzacja w połączeniu z SI zwiększy produktywność, a tym samym 
produkcję; podkreśla, że podobnie jak w przypadku poprzednich rewolucji 
technologicznych, niektóre miejsca pracy zostaną zastąpione; podkreśla, że 
powszechniejsze wykorzystywanie robotyki i SI powinno również zmniejszyć narażenie 
człowieka na szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, a także przyczynić się do 
stworzenia większej liczby dobrej jakości i godnych miejsc pracy oraz zwiększenia 
wydajności; przypomina o pracach OECD, w których podkreślono, że automatyzacja 
może dać społeczeństwu możliwość ograniczenia liczby przepracowanych godzin, a tym 
samym poprawy warunków życia i zdrowia pracowników;

58. zwraca szczególnie uwagę na zalecenia OECD, zgodnie z którymi organy publiczne 
powinny ściśle współpracować z zainteresowanymi stronami, by promować 
odpowiedzialne korzystanie z SI w pracy, zwiększać bezpieczeństwo pracowników i 
jakość miejsc pracy oraz czuwać nad szerokim i sprawiedliwym podziałem korzyści z SI; 
podkreśla w tym kontekście, że zróżnicowane zespoły programistów i inżynierów 
współpracujących z kluczowymi podmiotami mogą przyczynić się do zapobiegania 
uprzedzeniom płciowym i kulturowym oraz do zapewnienia poszanowania fizycznego i 
psychicznego dobrostanu pracowników w algorytmach, systemach i zastosowaniach SI; 

59. podkreśla, że rozwój zastosowań SI może obniżyć koszty i zwiększyć ilość dostępnych 
usług, np. zdrowotnych, transportu publicznego i rolnictwa 2.0, czyniąc je bardziej 
przystępnymi dla szerszego spektrum społeczeństwa; podkreśla, że zastosowania SI 
mogą również prowadzić do wzrostu bezrobocia, presji na systemy opieki społecznej i 
wzrostu ubóstwa; podkreśla, zgodnie z wartościami zapisanymi w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej, potrzebę dostosowania transformacji SI w Unii do możliwości społeczno-
gospodarczych, odpowiedniej ochrony socjalnej, edukacji i tworzenia alternatywnych 
miejsc pracy; wzywa do rozważenia możliwości utworzenia unijnego funduszu 
dostosowania SI w oparciu o doświadczenia Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji (EFG) lub obecnie tworzonego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji;
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60. podkreśla również znaczenie dialogu społecznego dla sprawiedliwego i integracyjnego 
przejścia pracowników do nowych realiów pracy, na które ma wpływ sztuczna 
inteligencja, oraz potrzebę inwestowania przez przedsiębiorstwa w szkolenia i 
przekwalifikowanie swoich pracowników;

61. wzywa państwa członkowskie do dostosowania kształcenia specjalistów ds. ochrony 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa żywności do rozwoju SI oraz do podnoszenia 
świadomości na temat zagrożeń i wyzwań etycznych związanych z SI; 

62. z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane w białej księdze wymogi dotyczące danych 
treningowych w zakresie SI wysokiego ryzyka, które dotyczą również bezpieczeństwa – 
danych wystarczająco szerokich, aby objąć wszystkie odpowiednie scenariusze w celu 
uniknięcia niebezpiecznych sytuacji jak dyskryminacja; danych wystarczająco 
reprezentatywnych, aby dobrze odzwierciedlały środowisko społeczne, do którego będą 
stosowane;

63. podkreśla, że sektor publiczny powinien skupić się na rozwiązywaniu problemów 
społecznych, a nie na generowaniu upowszechniania SI dla własnego dobra; wzywa do 
ulepszenia przepisów i wytycznych Unii dotyczących zamówień publicznych, w tym 
zielonych zamówień publicznych Unii Europejskiej, tak aby podczas odpowiednich 
procedur oceny ofert przetargowych brać pod uwagę, czy dana kwestia wymaga 
zastosowania systemu SI, oraz aby umożliwić zastosowanie alternatywnej ścieżki 
realizacji w przypadkach, w których ocena wskazuje, że takie rozwiązanie niezwiązane z 
SI lepiej rozwiązuje problem społeczny.
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