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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri juridice, care este comisie competentă, 

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

A. întrucât Uniunea se întemeiază pe valorile prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și pe respectarea principiului precauției enunțat la articolul 191 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

B. întrucât articolul 16 din TFUE prevede că orice persoană are dreptul la protecția datelor 
lor personale; întrucât articolul 22 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului1 se referă la situația în care datele sunt utilizate exclusiv prin 
prelucrare automată și recunoaște dreptul persoanei vizate de a nu face obiectul unei 
decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;

C. întrucât, la nivel mondial, există din ce în ce mai multă concurență pentru rolul de lider în 
dezvoltarea inteligenței artificiale (IA), care va determina sursa valorilor și standardelor 
etice care modelează sectorul la nivel mondial, iar Uniunea Europeană ar trebui să fie un 
exemplu pentru restul lumii, stabilind un cadru de reglementare adecvat, care să 
împiedice, de asemenea, o potențială uniformizare la un nivel inferior a reglementărilor 
naționale;

D. întrucât această concurență mondială nu ar trebui să fie separată de valorile și standardele 
etice;

E.  întrucât progresele rapide în cercetare și inovare au adus în discuție o serie de aspecte 
etice, juridice și sociale importante care afectează relația dintre știință și societate; 
întrucât această cercetare și inovare trebuie să respecte principiile etice și legislația 
națională, a Uniunii și internațională relevantă, inclusiv Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene și Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, în conformitate cu dispozițiile programelor europene de 
cercetare;

F. întrucât integrarea tehnologiilor cu volume mari de date și a tehnologiilor de IA în 
sistemele de sănătate publică și în alte sectoare trebuie să fie însoțită de norme, standarde 
și acte legislative adecvate, care să protejeze drepturile fundamentale ale persoanelor și să 
răspundă acestor noi provocări etice; 

G. întrucât în prezent există un decalaj vizibil în ceea ce privește brevetele și investițiile din 
Uniune în comparație cu alte părți ale lumii;

H.  întrucât IA și alte soluții digitale emergente pot fi în beneficiul societății în următoarele 
domenii: tranziția către o economie verde, protecția mediului și a biodiversității, creșterea 

1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, 
p. 1).
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eficienței agriculturii, gestionarea deșeurilor, economia circulară, atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, ecologizarea diferitelor procese industriale, gestionarea și 
eficientizarea energiei și a transporturilor, calitatea apei și a aerului (de exemplu, rețelele 
inteligente și electromobilitatea), gestionarea riscurilor și observarea Pământului; în aceste 
domenii, programul Copernicus al Uniunii este unul dintre cele mai bune, printre altele;

I. întrucât IA poate fi aplicată în aproape orice domeniu din medicină: cercetarea 
biomedicală, ilustrată de antibioticul Halicin, descoperit datorită IA, sau contribuțiile IA 
la prevenirea cancerului, o diagnosticare timpurie și mai precisă și noi terapii care 
folosesc metode precum medicina predictivă sau genomică, educația medicală, acordarea 
de asistență îngrijitorilor, sprijinirea îngrijirii vârstnicilor, monitorizarea stării pacienților, 
dezvoltarea mai eficientă a medicamentelor, tratamentele mai specifice, luarea deciziilor 
clinice, medicina personalizată, diagnosticul și tratamentul psihiatric, revoluționarea 
protezelor robotice și a sistemelor de sprijin, telemedicina, telechirurgia și eficiența și 
interoperabilitatea globală a sistemelor de sănătate;

J. întrucât progresul digital necesită o formare și pregătire corespunzătoare a personalului 
medical și administrativ cu scopul de a evita un decalaj digital, ținând totodată seama de 
îmbătrânirea populației și de potențialele provocări pentru sistemele de asistență 
medicală; 

K. întrucât există preocupări etice grave legate de autonomia mașinilor; 

L. întrucât sănătatea digitală nu ar trebui să dezumanizeze asistența, nici să debiliteze relația 
dintre doctor și pacient, ci ar trebui să ofere medicilor asistență în diagnosticarea și/sau 
tratarea mai eficace a pacienților;

M. întrucât IA este o tehnologie care va accelera transformarea digitală a industriei și se va 
dovedi esențială pentru succesul economiei digitale într-o lume din ce în ce mai 
conectată; 

N. întrucât actualul cadru juridic al Uniunii și prezentele orientări în materie de etică s-au 
confruntat deja cu provocări etice legate de aplicațiile de IA indicate în Cartea albă a 
Comisiei privind inteligența artificială, cum ar fi procesele de evaluare a riscurilor existente 
pentru soluțiile de sănătate bazate pe IA în cadrul pieței unice; întrucât alte domenii nu țin 
pasul cu provocările etice care trebuie identificate și atenuate, având în vedere că IA are un 
potențial enorm de a pune în pericol preferințele, siguranța și viața privată a pacienților; 
întrucât este necesar să se definească limitele dintre rolurilor profesioniștilor din domeniul 
serviciilor medicale și ale aparatelor în domeniul îngrijirii pacienților, inclusiv principiul 
autonomiei sub supraveghere a roboților, și întrucât este necesară educarea atât a 
lucrătorilor din domeniul sănătății, cât și a pacienților;

O. întrucât normele Uniunii de protecție a datelor ar trebui adaptate pentru a ține seama de 
complexitatea și interconectivitatea tot mai mare a roboților de îngrijire și medicali, care 
pot fi puși în situația de a gestiona informații personale și date medicale extrem de 
sensibile, și să fie în acord cu principiul protecției integrate a vieții private prevăzut în 
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor;

P. întrucât soluțiile care subliniază necesitatea de a introduce cercetarea științifică ca bază 
pentru strategiile de dezvoltare prin crearea de registre de date medicale (de exemplu, 
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date neurologice și cardiologice) și partajarea datelor din aceste cercetări pot aduce 
beneficii sociale concrete în contextul siguranței și al sănătății publice;

Q. întrucât soluțiile de IA pot aduce beneficii societății în domeniul siguranței alimentare, 
printre altele prin reducerea utilizării pesticidelor, prin sprijinirea agriculturii de precizie 
sau, mai amplu, a Agriculturii 2.0, în privința căreia Uniunea se numără printre liderii în 
materie de aplicații de IA (de exemplu, pentru reglajul automat al aparatelor pentru 
efectuarea previziunilor meteorologice sau pentru identificarea bolilor), ceea ce va permite 
coexistența unei producții mai eficace cu standarde de mediu mai ridicate și o mai bună 
utilizare a resurselor, în special în zonele în care resursele de apă sunt limitate și 
schimbările climatice au efecte grave, astfel cum este necesar în conformitate cu prioritățile 
Pactului verde;

R. întrucât sfera de aplicare a acestui cadru ar trebui să fie adecvată, proporțională și 
evaluată în detaliu; întrucât acesta ar trebui să includă o gamă largă de tehnologii și de 
componente ale acestora, inclusiv algoritmi, software și date utilizate sau produse de IA; 
întrucât este necesară o abordare specifică, bazată pe conceptul de risc ridicat, pentru a nu 
împiedica inovațiile viitoare să ofere cetățenilor beneficiile aplicațiilor de IA în domenii 
precum sănătatea, protecția mediului și calitatea alimentelor;

S. întrucât este esențial să se identifice niște modalități eficiente de a avea tehnologii digitale 
de încredere, astfel încât să se poată valorifica avantajele acestora, protejând în același 
timp drepturile fundamentale și încurajând dezvoltarea unor societăți informale, deschise, 
tolerante și juste; întrucât acest lucru este important mai ales în cazul sistemelor hibride 
care implică agenți umani și artificiali;

T. întrucât mașinile robotizate estompează granițele dintre subiecții umani și obiectele 
tehnologice; întrucât pe lângă implicațiile pentru societate, care trebuie evaluate din punct 
de vedere etic, aceste mașini repun în discuție chiar cadrele etice pe baza cărora ar fi 
urmat să fie evaluate; întrucât, așa cum se subliniază în raportul Comisiei Mondiale 
pentru Etica cunoștințelor și tehnologiilor științifice (COMEST), ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită utilizării roboților medicali, roboților de îngrijire, roboților pentru 
persoanele în vârstă și a roboților companion;

U. întrucât utilizarea roboților sociali și a roboților de companie se răspândește rapid în 
lumea asistenței medicale și, în special, în domeniul îngrijirii bătrânilor; întrucât roboții 
de îngrijire pentru persoanele în vârstă și roboții de companie pot ajunge să joace un rol 
funcțional și emoțional; întrucât acești roboți îi pot ajuta pe oamenii în vârstă să se simtă 
mai puțin singuri, pot preveni comportamentele asociate cu demența, stimulând 
activitățile cognitive ale pacienților cu boli neurodegenerative sau îndeplinind sarcini 
zilnice specifice care sunt greu de făcut de persoanele în vârstă; întrucât roboții de 
companie pot provoca astfel sentimente false, iluzorii și lipsite de reciprocitate, 
amăgindu-i și infantilizându-i pe bătrâni;

V. întrucât roboții de companie sunt folosiți tot mai mult în scopuri sexuale; întrucât trebuie 
ținut cont de implicațiile etice deosebit de grave pe care le are utilizarea roboților sexuali 
care arată ca niște copii sau care sunt programați să fie abuzați;

Un cadru juridic și etic pentru IA: 
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1. subliniază că Uniunea trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a garanta că valorile 
sale etice, astfel cum sunt exprimate în acquis, se aplică efectiv tuturor domeniilor de IA 
de pe teritoriul său și pentru a-și promova standardele la nivel mondial; subliniază, în 
același timp, că evoluțiile tehnologice în domeniul IA trebuie să servească întotdeauna 
interesului uman;

2. subliniază că Uniunea trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a crește încrederea 
societății în dezvoltarea și implementarea IA, a roboticii și a tehnologiilor conexe; având 
în vedere impactul semnificativ pe care aceste tehnologii îl pot avea asupra cetățenilor; 
invită Comisia să urmeze orientările etice pentru o inteligență artificială fiabilă și să 
propună măsuri adecvate pentru a se asigura că aceste tehnologii nu generează rezultate 
denaturate în mod injust pentru cetățeni;

3. subliniază faptul că un ecosistem de încredere al Uniunii în materie de IA, bazat pe lege, 
indiferent dacă este vorba de aplicațiile de protecție a mediului, sănătate sau siguranța 
alimentară, extins prin cadrul etic al Uniunii în materie de IA, va consolida securitatea 
juridică și previzibilitatea, va încuraja implicarea părților interesate, va crește volumul de 
date încredințate și gradul de utilizare pe piață, va permite realizarea unor economii de 
scară și va sprijini un ecosistem de excelență în aceste sectoare; este de părere că acest 
lucru va consolida competitivitatea globală a sectorului IA al Uniunii și potențialul de a 
promova valorile și standardele Uniunii;

4 observă că, deoarece reglementările legale răspund mai bine provocărilor actuale bine 
definite și ținând cont de dezvoltarea rapidă a IA care determină incertitudine privind 
viitorul, un cadru etic comun al Uniunii în materie de IA, cu titlu executoriu și cu o bază 
juridică solidă, va permite extinderea unui ecosistem de încredere pentru toate părțile 
interesate, astfel cum este definit în Cartea albă a Comisiei, în special în ceea ce privește 
aplicațiile legate de protecția mediului și a sănătății publice, de crearea unor medii mai 
sănătoase, de resurse și servicii sanitare mai bune și de siguranța alimentară, sprijinind 
astfel ecosistemul de excelență în materie de certitudine și previzibilitate juridică, oferind 
un răspuns eficace la provocările care nu au fost încă definite, printre altele, în sălile de 
judecată, în ședințele de management sau în laboratoarele științifice; 

5. observă că este necesar să se lucreze mai mult la definirea IA; subliniază, prin urmare, 
importanța unei abordări centrate pe factorul uman și a revizuirilor periodice ale 
progreselor în materie de IA și ale cadrului etic, pentru a promova o reglementare proactivă 
și pentru a garanta aplicabilitatea acesteia de-a lungul timpului și în funcție de noile 
evoluții; evidențiază că există multe niveluri de risc care evoluează în timp, odată cu 
progresul tehnologiilor de IA; subliniază necesitatea unui cadru legislativ proporțional, 
care ar trebui să se adapteze ritmului în care avansează tehnologia; subliniază faptul că 
programul Copernicus poate servi drept exemplu de bune practici pentru dezvoltarea unor 
seturi mari de date de înaltă calitate, care să reprezinte o contribuție la modelele de IA;

6. subliniază că este important să se stabilească un cadru de reglementare care să definească 
ce principii etice trebuie luate în considerare în conceperea, dezvoltarea, implementarea și 
funcționarea acestei tehnologii - de la accesul la date la un control strict al rezultatelor;

7. subliniază că trebuie găsită o abordare echilibrată a reglementării, în primul rând 
garantând că valorile noastre nu sunt compromise, evitând în același timp crearea unor 
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sarcini administrative inutile, în special pentru IMM-uri și întreprinderile nou-înființate; 
subliniază, în acest sens, că concurența globală în domeniul IA nu se ghidează 
întotdeauna după aceleași principii etice ca Uniunea; subliniază faptul că IA și 
tehnologiile aferente nu ar trebui să facă obiectul doar al unei autoreglementări „lejere”; 
consideră că este esențial să se stabilească un cadru legislativ al Uniunii proporțional și 
stimulant; evidențiază că multe țări terțe lucrează la cadrele lor etice și că există mai 
multe propuneri la nivel mondial; este conștient de faptul că principala dificultate 
asociată principiilor etice poate consta în aplicarea acestor principii, și nu în existența lor;

8. este de părere că cele șapte cerințe în materie de IA identificate în Orientările de etică 
privind utilizarea în condiții fiabile a inteligenței artificiale ale Grupului de experți la 
nivel înalt privind IA constituie elemente fundamentale solide pentru un cadru etic comun 
al Uniunii, cu o bază legală adecvată, care să abordeze, printre altele, aspectele etice ale 
aplicațiilor de IA în domeniul mediului, sănătății și protecției alimentare; solicită 
îmbunătățirea acquis-ului privind transparența, trasabilitatea și supravegherea umană, 
care au fost indicate ca domenii care necesită îmbunătățiri suplimentare în feedbackul 
oferit de 350 de organizații cu privire la Orientări; încurajează, în plus, crearea cadrului 
etic al Uniunii în materie de IA într-un spirit de deschidere față de activitățile altor 
parteneri internaționali care împărtășesc valorile Uniunii, precum ONU, Consiliul 
Europei cu orientările sale din 2019 privind inteligența artificială și protecția datelor2, 
carta etică europeană privind utilizarea inteligenței artificiale în sistemele judiciare și 
activitatea centrului său de cercetare juridică, Comitetul ad-hoc privind Inteligența 
Artificială (CAHAI), principiile în materie de IA3 semnate de membrii OCDE în mai 
2019, declarația ministerială a G20 din 2019 privind comerțul și economia digitală, a 
cărei anexă include principiile IA, și Inițiativa globală IEEE privind etica sistemelor 
autonome și inteligente4;

9. sprijină ferm Comisia în stabilirea unui cadru etic comun al Uniunii în materie de IA pentru 
a contracara deficiențele cauzate de fragmentarea pieței interne a IA, inclusiv în ceea ce 
privește cercetarea, inovarea și expertiza în aplicațiile din domeniul mediului, al sănătății 
publice, al îngrijirilor medicale și al siguranței alimentare și pentru a preveni apariția în 
statele membre a unor standarde duble pentru IA dezvoltată în Uniune și în afara ei, printre 
altele în domenii ca gestionarea datelor consumatorilor, protecția și confidențialitatea în 
cadrul rețelelor inteligente, gestionarea deșeurilor, accesul egal la servicii și tehnologii, 
standardele referitoare la relația dintre pacienți și medici, legislația privind protecția datelor 
și confidențialitatea, inclusiv interacțiunea acestora cu activitățile de cercetare și de 
dezvoltare de medicamente, răspunderea civilă în domeniul îngrijirilor de sănătate asistate 
de IA și răspunderea civilă pentru vehiculele sau aparatele autonome; ia act de faptul că, la 
nivel național, legislațiile statelor membre nu conțin norme armonizate privind 
răspunderea, care să se aplice daunelor sau prejudiciilor care ar putea rezulta din utilizarea 
tehnologiilor digitale și comportamentale; solicită ancorarea și poziționarea juridică 
adecvată a unui astfel de cadru de etică al Uniunii în domeniul IA;

10. reamintește, în acest sens, că, în Rezoluția din 16 februarie 2017 referitoare la normele de 
drept civil privind robotica5, Parlamentul a cerut Comisiei să aibă în vedere crearea unei 

2 1https://rm.coe.int/guidelines-on-artificial-intelligence-and-data-protection/168091f9d8
3 2https://legalinstruments.oecd.org/api/print?ids=648⟨=en
4 3https://ethicsinaction.ieee.org

5 JO C 252, 18.7.2018, p. 239.
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agenții europene pentru inteligența artificială pentru a asigura, printre altele, o abordare 
armonizată în întreaga Uniune, pentru a elabora criterii comune și un proces de solicitare a 
unui certificat european de conformitate etică, pentru a aborda noile oportunități și 
provocări, în special cele de natură transfrontalieră, care decurg din progresele tehnologice 
continue; solicită Comisiei să analizeze dacă organismele și instituțiile existente ale 
Uniunii sunt suficiente pentru a îndeplini aceste sarcini sau dacă trebuie creat un nou 
organism pentru inteligența artificială;

11. consideră că, pentru toate aplicațiile de IA dezvoltate în Uniune și în afara acesteia, 
trebuie asigurat în Uniune același nivel de protecție ca în cazul tuturor celorlalte 
tehnologii, inclusiv căi de atac judiciare eficace pentru părțile prejudiciate de sistemele de 
IA, în timp ce inovarea tehnologică trebuie să poată să se dezvolte în continuare; 
consideră, de asemenea, că această zonă de risc asociată inteligenței artificiale este 
extrem de importantă în domenii precum serviciile de sănătate, transportul cu vehicule 
autonome și siguranța alimentară; cere ca obligațiile, drepturile și responsabilitățile să fie 
clar repartizate între operatorii economici implicați în furnizarea aplicațiilor de IA, ca 
fiecare obligație să fie atribuită actorului (actorilor) care este (sunt) cel mai bine plasat 
(plasați) pentru a elimina orice risc potențial, indiferent dacă acesta este programatorul, 
instalatorul, producătorul, distribuitorul sau importatorul, furnizorul de servicii, 
utilizatorul profesionist sau privat și, în acest sens, solicită să se revizuiască în mod 
corespunzător legislația relevantă a UE, cum ar fi Directiva privind răspunderea pentru 
produse, și să se armonizeze legislațiile naționale; sprijină poziția exprimată de Comisie 
în Cartea albă, conform căreia, având în vedere complexitatea sistemelor de IA, 
asigurarea unui nivel eficace de protecție și a căilor de atac poate necesita adaptarea 
sarcinii probei impuse de normele naționale privind răspunderea la daunele aduse de 
funcționarea aplicațiilor de IA; este de părere că claritatea răspunderii juridice în sectorul 
IA va consolida aplicarea valorilor etice ale Uniunii consacrate în acquis-ul său, 
securitatea și previzibilitatea juridică, precum și acceptarea socială care sprijină 
dezvoltarea unui ecosistem de excelență al Uniunii în domeniul IA prin aducerea laolaltă 
a investitorilor și a gradului tot mai mare de pătrundere pe piață;

12. subliniază că multe dintre propunerile țărilor care nu sunt membre ale Uniunii și ale 
organizațiilor internaționale gravitează în jurul unor principii sau concepte comune pe 
care să fie bazată IA, acestea fiind: centrarea pe factorul uman, fiabilitatea, respectarea 
autonomiei umane, prevenirea efectelor nocive, echitatea și ideea de „a nu lăsa pe nimeni 
în urmă”, precum și explicabilitatea; consideră că ar fi de dorit să existe un cadru etic 
internațional bazat pe aceste principii; își exprimă îngrijorarea cu privire la progresele și 
la inovațiile din domeniul IA care, în lipsa unor măsuri, generează inegalitate socială; 
invită, prin urmare, Comisia și statele membre să ia măsurile necesare pentru a nu lăsa pe 
nimeni în urmă în tranziția către o Europă digitală și să garanteze un acces echitabil, la un 
preț accesibil și egal la aceste inovații, în special în domenii precum sănătatea;

13. recomandă să se completeze abordarea bazată pe riscuri cu o evaluare a impactului 
algoritmilor bazată, de exemplu, pe informațiile din analiza impactului reglementărilor, 
din procedura de evaluare a riscurilor prevăzută de RGDP, din procedura de evaluare a 
impactului asupra drepturilor omului, și ca rezultatele să fie făcute publice;

14. salută faptul că metodologia abordării bazate pe riscuri, definită în Cartea albă a Comisiei 
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din 19 februarie 20206, recunoaște, în mod implicit, sectoarele sănătății, transportului și 
energiei ca sectoare cu grad ridicat de risc, introducând o listă de cerințe privind IA 
dincolo de normele existente ale Uniunii în aceste sectoare, cu excepția cazului în care 
modul în care este utilizată IA nu implică riscuri semnificative; subliniază că cadrul etic 
al Uniunii privind IA ar trebui să abordeze în special sectoarele cu grad ridicat de risc 
menționate mai sus;

15. solicită proceduri clare, obiective și transparente la nivelul Uniunii pentru întocmirea 
unui catalog public de aplicații de IA cu risc ridicat, care să presupună un mecanism de 
revizuire periodică și de actualizare; solicită să se aibă în vedere ca, în aceste proceduri, 
sarcina probei să îi revină entității care dorește să dezvolte sau să instaleze sistemul de 
IA, pentru toate aplicațiile de IA din toate domeniile, pentru a păstra catalogul deschis 
inovării și pentru a nu neglija riscul de a clasifica aplicațiile de IA ca fiind fără risc 
ridicat;

16. consideră că există riscuri de prejudecăți și de discriminare în dezvoltarea, implementarea 
și utilizarea inteligenței artificiale cu grad ridicat de risc, a roboticii și a tehnologiilor 
conexe, inclusiv a software-ului, algoritmilor și datelor utilizate sau produse de astfel de 
tehnologii; reamintește că, în toate circumstanțele, aceste tehnologii ar trebui să respecte 
demnitatea umană și să asigure egalitatea de tratament pentru toți; consideră că astfel de 
posibile erori ar putea fi remediate prin stabilirea unor norme privind prelucrarea datelor 
și a unor garanții adecvate care să evite prejudecățile și discriminarea bazate pe factori 
sociali, economici, etnici, rasiali, sexuali, de gen, legați de dizabilități sau alți factori; 
avertizează cu privire la posibila utilizare necorespunzătoare a aplicațiilor de diagnostic 
IA și solicită garanții privind capacitatea IA și motivările legate de IA;

17 salută inițiativa de etichetare voluntară pentru IA care nu prezintă riscuri ridicate;

18. recomandă să se ia măsuri pentru a încuraja participarea tuturor părților interesate de etica 
IA din sectorul privat, din grupurile de consumatori și din mediul academic în 
dezvoltarea unui cod etic care să țină pasul cu evoluțiile tehnologice, sociale și politice;

19. subliniază că, pentru a lua decizii, roboții utilizează algoritmi care joacă rolul de valori și 
de cadre etice și că introducerea lor are implicații etice semnificative pentru asistența 
medicală și relațiile sociale; este deosebit de îngrijorat de utilizarea de roboți de companie 
în scopuri pedofile și de abuz sexual; consideră că ar trebui să se țină seama de 
considerentele etice la proiectarea tehnologiilor din domeniul roboticii; solicită ca, în 
procesul de dezvoltare a acestor mașini, să se acorde un loc eticii, pe baza unei abordări 
cum ar fi etica de la stadiul conceperii (Value Sensitive Design), în special în ceea ce 
privește roboții destinați îngrijirii persoanelor în vârstă și roboții de companie; subliniază 
că această abordare ar trebui, de asemenea, adaptată pentru a se ține seama de calitatea 
vieții animalelor;

20. subliniază că, pe lângă cerințele de reglementare clare privind răspunderea, este, de 
asemenea, necesar să se asigure transparența algoritmică, astfel încât să fie posibilă 
depistarea momentului în care a survenit o problemă și să se permită intervenția în timp 
util a experților; consideră că transparența algoritmică este esențială pentru a preveni 

6 Cartea albă a Comisiei intitulată „Inteligența artificială - O abordare europeană axată pe excelență și încredere”, 
COM(2020)0065.
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situațiile în care se iau decizii medicale într-un mediu complet opac, de tip ”cutie 
neagră”; subliniază faptul că algoritmii de tip „cutie neagră” care iau decizii inexplicabile 
sunt inacceptabili în orice sector, dar într-un context în care procesul decizional generat 
de IA are impact asupra unor situații de viață și de moarte, consecințele unei erori 
algoritmice ar putea fi grave; invită Comisia și statele membre să deschidă un dialog cu 
principalele părți interesate din domeniul medicinei, tehnologiei informației, matematicii, 
fizicii, tehnologiei datelor medicale, psihologiei clinice, bioingineriei și industriei 
farmaceutice, pentru a crea platforme de dialog și pentru a evalua impactul asupra relației 
medic-pacient și dezumanizarea asistenței medicale.

21. solicită inițiative de orientare la nivelul Uniunii, care să promoveze algoritmii 
interpretabili, IA explicabilă (IAx), IA bazată pe calcul simbolic, tehnica de testare prin 
metoda cutiei albe, demonstrând că aceste tehnologii pot fi combinate cu rețele de tip 
neural de învățare profundă și arătând avantajele legale, etice și, adesea, pentru afaceri, 
precum și care să promoveze metode de identificare a riscurilor legate de diferite opțiuni 
tehnologice, utilizând, printre altele, experiența Biroului comisarului pentru informații 
(ICO) din Regatul Unit și orientările Institutului Alan Turing, intitulate „Explicarea 
deciziilor luate cu ajutorul IA”, ce demonstrează că inclusiv sistemele de IA neurale 
foarte complexe pot fi interpretate în mod suficient;

22. solicită să se asigure transparența, responsabilitatea, posibilitatea auditării, previzibilitatea 
și asumarea răspunderii, deoarece cetățenii, pacienții și utilizatorii ar trebui să fie 
informați atunci când interacționează cu un sistem care utilizează inteligența artificială, 
prin intermediul unor explicații clare și ușor de înțeles privind datele utilizate, 
funcționarea algoritmului, scopul său, rezultatele și pericolele sale potențiale; subliniază 
că transparența și explicabilitatea sunt esențiale pentru a garanta încrederea în aceste 
tehnologii; consideră că explicația ar trebui să fie însoțită de posibilitatea auditării și 
trasabilității, deoarece respectarea acestor principii reprezintă o modalitate de a garanta 
asumarea răspunderii; subliniază că aplicațiile de IA pot avea rezultate mai bune decât 
oamenii la sarcini specifice, limitate, dar nu pot realiza o analiză de ansamblu; solicită să 
existe o supraveghere umană, o responsabilitate profesională și o previzibilitate a 
sistemului care să aibă prioritate față de sistemul de IA;

23. consideră că orice persoană fizică sau juridică ar trebui să aibă posibilitatea de a obține 
măsuri reparatorii pentru o decizie luată în detrimentul său de o IA cu grad ridicat de risc, 
de robotică sau de o tehnologie conexă și că orice decizie luată de o IA ar trebui să facă 
obiectul unei verificări umane riguroase și al unui proces corect; sugerează să se 
introducă garanții aferente utilizării inteligenței artificiale cu grad ridicat de risc, a 
roboticii și a tehnologiilor conexe în cadrul deciziilor organismelor publice, inclusiv 
evaluarea periodică și posibila revizuire a cadrului de reglementare pentru a se adapta la 
evoluțiile tehnologice, să se stabilească orientări obligatorii privind metodologia de 
evaluare a conformității, care să fie urmate de autoritățile naționale de supraveghere, și să 
se stabilească orientări fără caracter obligatoriu, adresate dezvoltatorilor, operatorilor și 
utilizatorilor;

24. salută o strategie europeană privind datele, care să abordeze provocările cu care se va 
confrunta Uniunea în acest domeniu, care este esențial pentru ca IA să evolueze, și care 
să identifice la nivel european oportunitățile prin care s-ar obține un avantaj competitiv în 
cadrul noii economii a datelor, în special în sectorul aflat în continuă creștere al datelor 
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descentralizate fără caracter personal, provenite din industrie, mediul afacerilor și 
sectorul public, precum și de la dispozitivele de la extremitățile rețelei, care, conform 
previziunilor, vor reprezenta 80 % din 175 de zettabytes în 2025 și vor inversa proporțiile 
actuale;

25. solicită să se asigure o finanțare suficientă pentru transformarea Uniunii în domeniul IA; 
sprijină ambițiile prezentate în Cartea albă a Comisiei de a atrage în următorii 10 ani 
investiții publice și private în domeniul IA în valoare de 200 de miliarde EUR în Uniune; 
salută atenția acordată deficitelor ecosistemelor de IA în regiunile mai puțin dezvoltate și 
nevoilor IMM-urilor și ale întreprinderilor nou-înființate; invită Comisia să identifice 
deficitele de infrastructură publică, să faciliteze finanțarea IA în ceea ce privește atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, energiile regenerabile și sănătatea și să 
favorizeze un acces echilibrat din punct de vedere geografic la toate finanțările în materie 
de IA, inclusiv pentru IMM-uri și întreprinderile nou-înființate; subliniază că noile 
obiective ale Uniunii nu trebuie să diminueze angajamentul Uniunii față de prioritățile sale 
permanente, cum ar fi PAC, politica de coeziune, Pactul verde și Planul de redresare „Next 
Generation EU” în urma pandemiei de COVID-19;

26 invită Comisia să promoveze și să finanțeze dezvoltarea inteligenței artificiale, a roboticii 
și a tehnologiilor conexe centrate pe factorul uman, care să abordeze provocările în 
materie de mediu și de climă și care să asigure accesul egal la drepturile fundamentale și 
exercitarea acestora prin utilizarea taxelor, a achizițiilor ecologice sau a altor stimulente;

Amprenta de carbon a IA:

27. observă că în pachetul său digital publicat la 19 februarie 2020, Comisia afirmă că TIC 
reprezintă astăzi între 5 % și 9 % din consumul mondial de energie electrică și 2 % din 
emisiile de CO2 și că volumul de date transferate și stocate va continua să crească 
exponențial în următorii ani, fiind necesară găsirea unor soluții în acest sens; remarcă, de 
asemenea, că studiul Centrului Comun de Cercetare din 2018, intitulat „Inteligența 
artificială/O perspectivă europeană”, estimează că centrele de date și transmiterea datelor 
ar putea reprezenta între 3 % și 4 % din consumul total de energie al Uniunii;

28. salută faptul că strategia digitală europeană propune măsuri de transformare ecologică 
pentru sectoarele digitale;

29. subliniază că, deși actuala amprentă de carbon a învățării profunde și a IA este mare, 
aceste tehnologii pot contribui la reducerea amprentei ecologice prezente a sectorului TIC 
și la dezvoltarea IA, a roboticii, a deciziilor automatizate, a învățării automate; subliniază 
că aceste tehnologii și alte tehnologii conexe, dacă sunt reglementate corespunzător, ar 
trebui să contribuie în mod considerabil la realizarea obiectivelor prevăzute în Pactul 
verde, a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și a Acordului de la Paris în multe 
sectoare diferite și ar trebui să potențeze impactul politicilor de protecție a mediului, de 
exemplu în ceea ce privește reducerea deșeurilor și degradarea mediului;

30. invită Comisia să realizeze un studiu privind impactul amprentei de carbon a tehnologiei 
bazate pe IA și privind impactul pozitiv și negativ al tranziției către utilizarea de către 
consumatori a tehnologiei bazate pe IA;

31. remarcă faptul că, deoarece aplicațiile de IA se dezvoltă din ce în ce mai mult, necesitând 
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resurse de calcul, de stocare și de energie, impactul sistemelor de IA asupra mediului ar 
trebui evaluat de-a lungul ciclului lor de viață;

Impactul IA asupra sectorului sănătății și asupra drepturilor pacienților:

32. recunoaște rolul important pe care îl poate juca IA în domeniul sănătății și subliniază 
faptul că aplicațiile de IA în sănătate ar trebui să urmărească întotdeauna să maximizeze 
oportunitățile pe care le pot aduce, cum ar fi îmbunătățirea stării de sănătate a fiecărui 
pacient, precum și a performanței sistemelor de sănătate publică ale statelor membre, fără 
a scădea standardele etice și fără a amenința viața privată sau siguranța cetățenilor; 

33. salută angajamentul Comisiei exprimat în Cartea albă de a examina provocările legate de 
siguranță și de responsabilitate specifice domeniului sănătății, de exemplu, sistemele de 
IA care oferă medicilor sau direct pacientului informații medicale specializate, sistemele 
de IA care execută sarcini medicale direct pe pacient; solicită să se examineze în mod 
asemănător toate celelalte sectoare incluse pe listă care sunt, în mod implicit, cu risc 
ridicat;

34. consideră că, în domenii precum sănătatea, răspunderea trebuie să aparțină, în ultimă 
instanță, unei persoane fizice sau juridice; subliniază că este necesar să existe date 
trasabile și disponibile public pentru antrenarea algoritmilor;

35. invită Comisia să inițieze un dialog sectorial deschis și transparent, care să acorde 
prioritate asistenței medicale, pentru a prezenta ulterior un plan de acțiune care să 
faciliteze dezvoltarea, testarea și introducerea IA în cercetare și inovare, precum și 
aplicarea sa pe scară largă în serviciile de sănătate publică;

36. avertizează cu privire la încercările de a conferi mașinilor un fel de „personalitate”, ceea 
ce ar putea avea drept rezultat eliminarea răspunderii umane în cazul erorilor privind 
tratamentele;

37. sprijină ferm propunerea Comisiei de a crea un spațiu european al datelor medicale7, care 
vizează promovarea schimbului de date medicale și sprijinirea cercetării, cu respectarea 
deplină a protecției datelor, inclusiv atunci când datele sunt prelucrate utilizând 
tehnologie de IA, și care consolidează și extinde utilizarea și reutilizarea datelor 
medicale; solicită intensificarea schimbului transfrontalier de date medicale, conectarea și 
utilizarea, prin intermediul unor registre interconectate securizate, a unor informații 
specifice privind sănătatea, cum ar fi dosarele medicale europene, a informațiilor 
genomice și a unor imagini medicale digitale, pentru a facilita crearea de registre și baze 
de date interoperabile la nivelul Uniunii în domenii precum cercetarea, știința și 
sănătatea;

38. subliniază faptul că pacienții trebuie să știe când și cum interacționează cu un profesionist 
uman și când nu; insistă asupra faptului că pacienții ar trebui să aibă libertatea de a decide 
cu privire la această interacțiune și ar trebui să li se ofere o alternativă de aceeași calitate;

39. consideră că, în special în sectorul sănătății, aplicațiile mobile pot facilita monitorizarea 

7  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul 
Regiunilor – O strategie europeană privind datele (COM(2020)0066)
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bolilor și că prezența roboților este utilă pentru a sprijini activitatea medicilor și a 
asistenților medicali, cu scopul de a îmbunătăți diagnosticarea și tratamentul, garantând în 
același timp că practicile medicale și de îngrijire a pacienților nu sunt dezumanizate;

40. solicită o interoperabilitate standardizată la nivelul Uniunii a aplicațiilor de e-sănătate și 
crearea unui acces european comun la date pentru rețete, diagnosticare și rapoarte 
medicale, pentru toți cetățenii Uniunii și în toate statele membre;

41. reiterează faptul că oportunitățile și riscurile inerente acestor tehnologii au o dimensiune 
globală, care necesită o abordare armonizată și coerentă la nivel internațional; invită 
Comisia să acționeze la nivel bilateral și multilateral pentru a promova și a garanta 
respectarea principiilor etice;

42. subliniază beneficiile IA pentru prevenirea, tratarea și controlul bolilor, exemplificate de 
faptul că IA a prezis epidemia de COVID-19 înaintea OMS; îndeamnă Comisia să doteze 
ECDC, în mod corespunzător, cu un cadru juridic și cu resurse care să permită colectarea 
în timp real a datelor globale anonimizate necesare privind sănătatea, în mod independent 
și în colaborare cu statele membre, printre altele, cu scopul de a aborda aspectele 
evidențiate de pandemia de COVID-19; 

43. indică faptul că utilizarea tehnologiilor de urmărire și de depistare a contactelor de către 
autoritățile publice în timpul pandemiei de COVID-19 și al altor potențiale situații de 
urgență în materie de sănătate ar putea intra în conflict cu protecția datelor; reamintește, în 
această privință, Comunicarea Comisiei din 17 aprilie 2020 intitulată „Orientări în 
domeniul protecției datelor privind aplicațiile care sprijină combaterea pandemiei de 
COVID-19”8 și nevoia de proporționalitate, de limitare în timp, de aliniere la valorile 
europene și de respectare a demnității umane și a drepturilor fundamentale;

44. consideră că IA și robotica pot aduce îmbunătățiri considerabile în ceea ce privește 
controlul dispozitivelor medicale și pot facilita activitatea zilnică a personalului medico-
sanitar; consideră că, în cazul dispozitivelor medicale esențiale, trebuie să existe un 
sistem de siguranță care să monitorizeze și să asigure funcționalitatea dispozitivului în 
eventualitatea oricărei situații de interferență posibilă și că trebuie luate în considerare și 
atenuate posibilele amenințări cibernetice în ceea ce privește controlul acestor 
dispozitive; subliniază că, pe lângă hackeri și amenințările externe, amenințările 
cibernetice pot proveni, de asemenea, din erori umane sau erori ale sistemului și că este 
necesar să existe sisteme de siguranță adecvate și operaționale; consideră, de asemenea, 
că Uniunea ar trebui să publice o foaie de parcurs pentru dezvoltarea sistemelor de 
siguranță în domeniul IA, în care să abordeze posibilele probleme legate de erorile 
controlului sistemelor de IA;

45. subliniază faptul că standardele de siguranță prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/745 
al Parlamentului European și al Consiliului9 ar putea să fie insuficiente pentru a face față 
provocărilor legate de sistemele de IA; invită Comisia să monitorizeze provocările din 

8 JO C 124I , 17.4.2020, p. 1.
9 Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind 
dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a 
Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (JO 
L 117, 5.5.2017, p. 1).
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acest domeniu și să propună schimbări, dacă este necesar;

46. subliniază că este necesar să se asigure că dispozitivele medicale bazate pe IA trebuie să 
respecte cerințele privind siguranța și performanța prevăzute de Regulamentul (UE) 
2017/745; invită Comisia și statele membre să se asigure că Regulamentul (UE) 2017/745 
este pus în aplicare în ceea ce privește aceste tehnologii; consideră că sunt necesare noi 
orientări și specificații pentru evaluarea siguranței și eficacității dispozitivelor care 
utilizează software, IA și învățare profundă de-a lungul întregului ciclu de utilizare;

47. solicită să se garanteze o competență legală mai clară și o finanțare suficientă pentru 
EMA și pentru autoritățile naționale competente responsabile în domeniul 
medicamentelor, pentru a sprijini aspectele ce țin de inovare și de sănătate publică legate 
de IA în ciclul de viață al medicamentelor, în special pentru a colecta și analiza date reale 
privind sănătatea la nivel mondial, date care pot genera dovezi suplimentare privind 
medicamentele, pentru a susține cercetarea și dezvoltarea și pentru a optimiza utilizarea 
sigură și eficace a medicamentelor existente, în interesul pacienților și al sistemelor 
europene de sănătate;

48. insistă asupra faptului că companiile de asigurări sau orice alt furnizor de servicii nu ar 
trebui să fie autorizați să folosească datele electronice privind sănătatea pentru a 
introduce discriminări în stabilirea prețurilor, deoarece acest lucru ar fi în contradicție cu 
dreptul fundamental de acces la cel mai înalt standard de sănătate posibil;

IA și protecția datelor:

49. salută revizuirea10 recent publicată de către Comisie a Regulamentului (UE) 2016/679 și 
observă că legislațiile statelor membre urmează abordări diferite atunci când aplică 
derogări de la interdicția generală pentru prelucrarea categoriilor speciale de date cu 
caracter personal, în ceea ce privește nivelul de specificații și garanții, inclusiv în scopuri 
medicale; afirmă, așadar, că, în cele din urmă, oamenii ar trebui să continue să fie 
responsabili de luarea deciziilor, în special în sectoarele în care există mize și riscuri 
mari, cum ar fi sănătatea;

50. salută intenția Comisiei de a monitoriza aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 în 
cazul noilor tehnologii, inclusiv în cazul posibilelor inițiative viitoare în domeniul 
inteligenței artificiale și în cadrul strategiei privind datele, și sprijină solicitarea Comisiei 
adresată Comitetului european pentru protecția datelor de a publica orientări privind 
aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 în domeniul cercetării științifice, al IA, al 
tehnologiei blockchain și al altor posibile evoluții tehnologice;

51. cere ca cetățenii și pacienții să fie în măsură să își controleze datele cu caracter personal 
cu scopul de a garanta aplicarea deplină și o interpretare uniformă ale cadrului juridic al 
Uniunii privind protecția datelor și a vieții private, mai ales în ceea ce privește aplicațiile 
de IA din domeniul sănătății și alte date sensibile conexe, cu scopul de a respecta pe 
deplin „dreptul de a fi uitat” prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2016/679 și 

10 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Protecția datelor 
ca pilon al capacitării cetățenilor și al abordării UE privind tranziția digitală - doi ani de 
aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor” (COM (2020)0264).
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de a consolida „dreptul la o explicație” prevăzut la articolul 22 din Regulamentul (UE) 
2016/679, precum și cerințe mai ridicate de interpretare în ceea ce privește IA cu grad 
ridicat de risc; 

52. subliniază că cadrul etic în materie de IA ar trebui să includă dreptul de a obține o 
explicație referitoare la o decizie bazată pe prelucrarea automată în cazul persoanelor care 
fac obiectul unor astfel de decizii;

53. solicită să se asigure un echilibru corect între protecția vieții private, protecția datelor și 
utilitatea datelor; consideră că este important pentru progresul științific să se asigure că 
este posibilă partajarea și prelucrarea datelor medicale în mod suficient de aprofundat și 
de detaliat; solicită să se asigure anonimizarea datelor, evitând, în același timp, 
minimizarea excesivă a datelor; solicită crearea de baze de date, registre și repertorii 
adecvate și interoperabile la nivelul Uniunii, pentru a facilita utilizarea datelor medicale 
în sectorul sănătății, al mediului și al siguranței alimentare;

54. subliniază necesitatea de a garanta că datele privind sănătatea și datele care aparțin 
grupurilor vulnerabile sunt protejate și subliniază că, având în vedere că aplicațiile de IA 
prelucrează datele privind sănătatea cu consimțământul persoanei vizate, trebuie 
îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679; 

55. subliniază că datele generate nu ar trebui , în niciun caz, să contribuie la vreun tip de 
discriminare; solicită să se garanteze că datele sunt colectate și pot fi accesate întotdeauna 
în conformitate cu cadrul juridic al Uniunii; 

56. evidențiază că riscul unor modificări și manipulări rău intenționate ale datelor și riscul 
unor posibile acțiuni de piraterie sau de furt de date pot fi deosebit de grave în sectorul 
sănătății și că aceste acțiuni pot fi utilizate pentru a aduce prejudicii, a discredita sau a 
profita de pe urma unor persoane; subliniază că acestor rețele ar trebui să li se impună 
cele mai înalte standarde de securitate cibernetică;

Impactul IA asupra contextului social și asupra condițiilor de muncă:

57. subliniază că cadrul etic al OCDE a prevăzut măsuri care iau în calcul perturbările de pe 
piața forței de muncă; subliniază că automatizarea combinată cu IA va crește 
productivitatea și, implicit, producția; subliniază că, la fel ca în cazul revoluțiilor 
tehnologice anterioare, unele locuri de muncă vor fi înlocuite; subliniază că utilizarea mai 
intensă a roboticii și a IA ar trebui totodată să reducă expunerea oamenilor la condiții de 
muncă nocive și periculoase și să contribuie la crearea de locuri de muncă mai de calitate 
și mai decente, sporind productivitatea; subliniază studiile OCDE, care subliniază că 
automatizarea poate oferi societății posibilitatea de a reduce numărul de ore de lucru, 
îmbunătățind astfel condițiile de viață și sănătatea lucrătorilor;

58. atrage insistent atenția asupra recomandărilor OCDE care invită autoritățile publice să 
colaboreze îndeaproape cu părțile interesate pentru a promova utilizarea responsabilă a 
IA la locul de muncă, a spori siguranța lucrătorilor și calitatea locurilor de muncă și a se 
asigura că beneficiile IA sunt partajate în mod cât mai larg și echitabil; subliniază, în 
acest context, că diverse echipe de dezvoltatori și de ingineri, în colaborare cu actori-
cheie, pot contribui pentru a garanta că se evită prejudecățile de gen și culturale și că se 
respectă starea fizică și mentală de bine a lucrătorilor în algoritmii, sistemele și aplicațiile 
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de IA; 

59. subliniază că dezvoltarea aplicațiilor de IA ar putea reduce costurile și ar putea crește 
volumul serviciilor disponibile, de exemplu, al serviciilor de sănătate, transportului 
public, agriculturii 2.0, făcându-le mai accesibile pentru un spectru mai larg al 
reprezentanților societății; subliniază că aplicațiile de IA pot provoca, de asemenea, 
creșterea șomajului, presiune asupra sistemelor de asistență socială și o creștere a 
sărăciei; subliniază, în conformitate cu valorile consacrate la articolul 3 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, că este necesar ca trecerea Uniunii la IA să fie adaptată la 
capacitățile socio-economice, o protecție socială adecvată, educație și crearea de locuri de 
muncă alternative; solicită să se aibă în vedere crearea unui Fond de ajustare a Uniunii la 
IA, ținând cont de experiența Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) sau a 
Fondului pentru o tranziție justă dezvoltat în prezent;

60. subliniază, de asemenea, importanța dialogului social pentru a permite lucrătorilor o 
tranziție justă și favorabilă incluziunii la noile realități din câmpul muncii influențate de 
IA și că este necesar ca întreprinderile să investească în formarea și recalificarea forței lor 
de muncă;

61. solicită statelor membre să țină cont de evoluțiile IA în educația profesioniștilor în 
materie de protecție a mediului, sănătate și siguranță alimentară și să sensibilizeze 
populația în legătură cu riscurile și provocările etice pe care le prezintă IA; 

62. salută cerințele propuse în Cartea albă pentru datele utilizate în sistemele algoritmice de 
IA cu grad ridicat de risc, care se referă și la siguranță (seturi suficient de ample de date 
pentru a acoperi toate scenariile relevante în scopul de a evita situațiile periculoase 
precum discriminarea și date suficient de reprezentative pentru a reflecta bine mediul 
social căruia vor fi aplicate);

63. subliniază că sectorul public ar trebui să se concentreze mai degrabă pe soluționarea 
problemelor sociale, decât pe generarea unei utilizări a IA ca atare; solicită îmbunătățirea 
reglementărilor și orientărilor Uniunii privind achizițiile publice, inclusiv privind 
achizițiile publice verzi ale Uniunii Europene, astfel încât, în cadrul procedurilor 
relevante de evaluare a ofertelor, să se ia în considerare dacă pentru a rezolva o anumită 
problemă este necesară utilizarea unui sistem de IA sau se poate recurgere la o modalitate 
alternativă de aprovizionare în cazurile în care evaluarea arată că o astfel de soluție 
nebazată pe IA abordează mai bine problema socială;
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