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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, care este comisie competentă: 

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

A. întrucât orientările în materie de etică, precum principiile adoptate de Grupul de experți 
la nivel înalt privind inteligența artificială, oferă un bun punct de plecare, dar nu sunt 
suficiente pentru a asigura faptul că întreprinderile adoptă o conduită loială și garantează 
protecția eficace a consumatorilor;

Domeniul de aplicare
1. subliniază că este important să existe un cadru de reglementare al UE care să se axeze pe 

aspectele etice asociate cu inteligența artificială (IA), robotica și tehnologiile conexe 
aplicabile atunci când consumatorii din Uniune utilizează un sistem algoritmic, fac 
obiectul său, sunt vizați de el sau sunt dirijați către el, indiferent de locul de stabilire al 
entităților care dezvoltă, vând sau utilizează sistemul; în plus, consideră că, în interesul 
securității juridice, normele stabilite ar trebui să se aplice tuturor dezvoltatorilor și 
întregului lanț valoric, și anume dezvoltării, implementării și utilizării tehnologiilor 
relevante și a componentelor acestora, și ar trebui să garanteze un nivel ridicat de protecție 
a consumatorilor; reafirmă importanța valorilor Uniunii, astfel cum sunt menționate în 
tratate, în ceea ce privește importanța protecției datelor cu caracter personal și a 
consimțământului explicit și informat și propune ca aceste norme să țină seama de lecțiile 
învățate din punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2016/6791 (RGPD), care este 
considerat o referință mondială; consideră că un reprezentant legal stabilit în Uniune, 
căruia îi pot fi adresate cereri, de exemplu, pentru despăgubirea consumatorilor, este 
important pentru punerea în aplicare a unui viitor cadru de reglementare al UE; 

2. consideră că cadrul de reglementare al UE ar trebui să se aplice sistemelor algoritmice, 
inclusiv în domeniul IA, al internetului obiectelor, al învățării automate, al sistemelor 
bazate pe reguli, al proceselor decizionale automatizate și asistate și al roboticii; observă, 
de asemenea, că ar putea fi elaborate pictograme standardizate pentru a contribui la 
explicarea acestor sisteme pentru consumatori ori de câte ori ele au un caracter complex 
sau pot lua decizii care au un impact semnificativ asupra vieților consumatorilor;

3. subliniază că cadrul de reglementare al UE trebuie să aibă o abordare centrată pe om și 
să conducă la dezvoltarea unor sisteme care să încorporeze, de la stadiul conceperii, 
valorile etice europene; consideră că un cadru de reglementare al UE care să se 
concentreze asupra valorilor Uniunii, astfel cum sunt menționate în tratate, ar reprezenta 
o valoare adăugată care i-ar oferi Europei un avantaj competitiv unic și ar contribui în 
mod semnificativ la bunăstarea și prosperitatea cetățenilor și a întreprinderilor din 
Uniune, și ar stimula piața internă; subliniază că un cadru etic pentru IA reprezintă, de 

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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asemenea, o valoare adăugată în ceea ce privește promovarea inovării pe piața internă;

4. subliniază că cadrul legislativ introdus prin Decizia 768/2008/CE2 prevede o listă 
armonizată de obligații pentru producători, importatori și distribuitori, încurajează 
utilizarea standardelor și prevede mai multe niveluri de control în funcție de gradul de 
periculozitate a produsului; consideră că acest cadru ar trebui să se aplice și în cazul 
produselor cu IA integrată;

5. subliniază că orice regulament viitor ar trebui să urmeze o abordare diferențiată, bazată 
pe riscuri, pentru a permite dezvoltarea și implementarea unor sisteme sigure și fiabile, 
cu criterii și indicatori clari, urmate de o evaluare juridică imparțială, bazată pe 
potențialele prejudicii sau încălcări ale drepturilor persoanelor, precum și ale întregii 
societăți, ținând seama de contextul specific al utilizării sistemului algoritmic; subliniază 
că obligațiile legale și cerințele pentru certificare ar trebui să crească treptat, în funcție de 
nivelul de risc identificat; subliniază că în categoria de risc minim nu ar trebui să existe 
obligații legale suplimentare; indică că sistemele algoritmice care pot afecta negativ o 
persoană sau pot cauza eventuale încălcări ale drepturilor unei persoane, sau cele care pot 
influența accesul unei persoane la prestații publice nu trebuie considerate a fi în categoria 
de risc minim; ia act de faptul că abordarea bazată pe riscuri ar trebui să se bazeze pe 
norme clare și transparente, care să ofere o certitudine juridică suficientă, adaptată în 
același timp exigențelor viitorului; solicită o punere în aplicare uniformă a sistemului de 
clasificare a riscurilor și a obligațiilor juridice aferente, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile între statele membre și pentru a preveni fragmentarea pieței interne; 
subliniază că evaluarea riscurilor unui sistem specific trebuie să facă obiectul unei 
reevaluări periodice;

6. reamintește că Comisia ar trebui să examineze cadrul juridic în vigoare al UE și aplicarea 
sa, inclusiv acquis-ul în domeniul dreptului consumatorilor, legislația privind răspunderea 
pentru produse, legislația privind siguranța produselor și legislația privind supravegherea 
pieței, pentru a identifica lacunele juridice, precum și obligațiile de reglementare 
existente; consideră că acest lucru este necesar pentru a se stabili dacă actualul cadru 
juridic al UE este adaptat la apariția IA, a roboticii și a tehnologiilor conexe și dacă este 
în măsură să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor;

Managementul datelor
7. subliniază importanța unui cadru etic și de reglementare al UE care să includă, în special, 

dispoziții care să impună date de înaltă calitate pentru antrenamentul sistemelor 
algoritmice în funcție de scopul utilizării acestora; subliniază, în acest sens, necesitatea 
de a asigura reprezentativitatea datelor de antrenament utilizate și, atunci când este 
posibil, eliminarea părtinirii din bazele de date, precum și standarde în materie de date și 
de agregare pentru a îmbunătăți rezultatele sistemelor algoritmice și a stimula încrederea 
consumatorilor și acceptarea din partea acestora; subliniază că respectivele seturi de date 
ar trebui să poată face obiectul unor audituri efectuate de autoritățile competente ori de 
câte ori li se solicită acestora din urmă să asigure conformitatea lor cu principiile 

2 Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 
privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 
93/465/CEE (JO L 218, 13.8.2008, p. 82).
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menționate anterior;

Protecția consumatorilor: transparența și explicabilitatea algoritmilor
8. subliniază că încrederea consumatorilor este esențială pentru dezvoltarea și punerea în 

aplicare a IA, a roboticii și a tehnologiilor conexe, care pot implica riscuri inerente atunci 
când se bazează pe algoritmi opaci și seturi de date părtinitoare; consideră că consumatorii 
ar trebui să aibă dreptul de a fi informați în timp util și într-un mod ușor de înțeles, 
standardizat, corect și accesibil cu privire la existența, modul de funcționare și posibilele 
rezultate și efecte pentru consumatori ale sistemelor algoritmice, cu privire la modalitățile 
de a contacta un om cu putere de decizie și cu privire la modalitățile de a verifica, contesta 
în mod eficace și corecta deciziile sistemelor; reamintește că oamenii trebuie să aibă 
întotdeauna capacitatea de a anula deciziile automatizate; consideră că consumatorii ar 
trebui, de asemenea, să fie protejați prin dreptul de a opri sau de a limita un sistem de IA 
prin personalizare, atunci când este posibil; subliniază importanța proporționalității în 
dezvoltarea unui astfel de cadru de transparență pentru a evita crearea unei sarcini inutile 
pentru întreprinderile nou-înființate și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) care 
funcționează în cadrul categoriilor de risc scăzut;

9. subliniază necesitatea de a aborda în mod eficient provocările create de sistemele 
algoritmice și de a garanta că consumatorii sunt responsabilizați și protejați în mod 
corespunzător; subliniază necesitatea de a privi dincolo de principiile tradiționale de 
informare și divulgare pe care a fost elaborat acquis-ul în domeniul protecției 
consumatorilor, având în vedere că vor fi necesare drepturi ale consumatorilor mai 
puternice și limitări clare în ceea ce privește dezvoltarea și utilizarea sistemelor 
algoritmice, pentru a garanta că tehnologia contribuie la îmbunătățirea vieții 
consumatorilor și evoluează într-un mod care respectă drepturile fundamentale, drepturile 
consumatorilor și valorile europene;

10. consideră că este foarte necesară o abordare de includere a eticii de la stadiul conceperii 
pentru a crea condițiile pentru o acceptare socială largă a IA de către consumatori; 
consideră că valorile etice de echitate, corectitudine, confidențialitate și transparență ar 
trebui să stea la baza IA, ceea ce presupune, în acest context, că operațiunile sistemului 
ar trebui să fie de așa natură încât să nu genereze rezultate părtinitoare în mod nedrept;

11. reamintește că este important să existe căi de atac eficiente pentru consumatori și invită 
statele membre și autoritățile naționale de supraveghere a pieței să stabilească proceduri 
accesibile și structuri de revizuire la un preț rezonabil, independente și eficiente, pentru a 
garanta examinarea umană imparțială a tuturor reclamațiilor de încălcare a drepturilor 
consumatorilor prin utilizarea sistemelor algoritmice, indiferent dacă ele provin de la 
actori din sectorul public sau de la cei din sectorul privat; solicită să fie puse la dispoziție 
mecanisme de soluționare a litigiilor și mecanisme de recurs colectiv, în conformitate cu 
Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru 
protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE3, 
pentru a contesta introducerea sau utilizarea în curs a unui sistem care implică un risc de 
încălcare a drepturilor consumatorilor, sau pentru a remedia o încălcare a drepturilor; 
solicită Comisiei să se asigure că organizațiile naționale și europene ale consumatorilor 
dispun de fonduri suficiente pentru a ajuta consumatorii să își exercite dreptul la o cale 

3 COD (2018)0089, în curs de publicare.
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de atac în cazurile în care deciziile bazate pe aplicațiile de IA încalcă drepturile 
consumatorilor;

12. subliniază că, atunci când la dezvoltarea sau la punerea în aplicare a unui sistem 
algoritmic sunt folosiți bani proveniți din surse publice, codul, datele generate - în măsura 
în care nu sunt personale - și modelul format, pe lângă standardele deschise de achiziții 
publice și de contractare, ar putea să fie automat publice cu acordul dezvoltatorului, 
pentru a garanta transparența, a consolida securitatea cibernetică și a permite reutilizarea 
lor, promovându-se, astfel, inovarea; subliniază că, în acest mod, se poate debloca 
întregul potențial al pieței unice, evitându-se fragmentarea pieței;

Piața internă: informarea și sensibilizarea publicului
13. subliniază că este important ca interesele tuturor consumatorilor, inclusiv ale 

consumatorilor care sunt marginalizați sau se află în situații vulnerabile, cum ar fi 
persoanele cu dizabilități, să fie luate în considerare în mod corespunzător și să fie 
prezente într-un cadru viitor de reglementare al UE; remarcă faptul că, pentru a analiza 
impactul sistemelor algoritmice asupra consumatorilor, accesul la date ar putea fi extins 
pentru a include părțile relevante, în special, cercetătorii independenți, media și 
organizațiile societății civile, atunci când este posibil prin intermediul interfețelor de 
programare a aplicațiilor (API), cu respectarea deplină a legislației Uniunii privind 
protecția datelor și a vieții private și a celei privind secretele comerciale; reamintește 
importanța de a educa consumatorii pentru ca aceștia să fie mai bine informați și pregătiți 
când au de-a face cu sisteme algoritmice, astfel încât să fie protejați împotriva riscurilor 
potențiale și să li se garanteze drepturile; consideră că IA, internetul obiectelor și alte 
tehnologii emergente au un potențial enorm de a le oferi consumatorilor posibilitatea de 
a avea acces la mai multe facilități care le simplifică viața de zi cu zi în numeroase moduri 
și de a genera produse și servicii mai bune, aducând în același timp beneficii 
consumatorilor în ceea ce privește promovarea unei mai bune supravegheri a pieței, atât 
timp cât toate principiile, condițiile (inclusiv transparența și posibilitatea auditării) și 
regulamentele aplicabile continuă să fie implementate;

14. subliniază importanța unui nivel ridicat și general de competențe digitale, precum și a 
formării unor profesioniști cu înalte calificări în acest domeniu și a recunoașterii reciproce 
a calificărilor respective în întreaga Uniune; subliniază că sunt necesare echipe variate de 
dezvoltatori și ingineri care să lucreze alături de principalii actori societali pentru a 
împiedica includerea accidentală a unor prejudecăți culturale și de gen în algoritmii, 
sistemele și aplicațiile IA; sprijină crearea unor programe de învățământ și a unor 
activități de sensibilizare a publicului cu privire la impactul societal, juridic și etic al IA;

15. invită Comisia să promoveze și să finanțeze dezvoltarea IA, a roboticii și a tehnologiilor 
conexe centrate pe factorul uman și care abordează provocările în materie de mediu și de 
climă și asigură accesul egal la drepturile fundamentale și exercitarea acestora, prin 
utilizarea stimulentelor fiscale, din domeniul achizițiilor sau de alt tip;

16. subliniază că sistemele de IA și cele algoritmice ar trebui să fie conforme din punct de 
vedere juridic, solide, fiabile și sigure din stadiul conceperii; invită Comisia să se asigure 
că abordarea de reglementare a Uniunii în ceea ce privește sistemele algoritmice include 
măsuri adecvate care permit controlul și supravegherea independente ale acestor sisteme;
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Supravegherea pieței
17. solicită crearea unui centru european de expertiză care să consolideze capacitățile Uniunii 

și care să se bazeze, pe cât posibil, pe structurile existente pentru a promova schimbul de 
informații legate de sistemele algoritmice între autoritățile statelor membre și pentru a 
sprijini dezvoltarea unei înțelegeri comune în cadrul pieței unice prin emiterea de 
orientări, avize și expertiză destinate autorităților statelor membre, prin monitorizarea 
punerii în aplicare a legislației relevante a Uniunii, prin abordarea potențialelor probleme 
legate de protecția consumatorilor, prin identificarea standardelor pentru cele mai bune 
practici și, dacă este cazul, prin formularea de recomandări privind măsurile de 
reglementare; solicită, de asemenea, ca această structură să asocieze în mod 
corespunzător organizațiile părților interesate, cum ar fi organizațiile de protecție a 
consumatorilor, pentru a asigura o reprezentare largă a consumatorilor; consideră că, 
având în vedere impactul disproporționat al sistemelor algoritmice asupra femeilor și 
minorităților, nivelurile de decizie ale unei astfel de structuri ar trebui să fie diversificate 
și echilibrate din punctul de vedere al genului; subliniază că statele membre trebuie să 
elaboreze strategii de gestionare a riscurilor pentru IA în contextul strategiilor lor 
naționale de supraveghere a pieței; 

18. invită Comisia să propună măsuri de trasabilitate a datelor, luând în considerare atât 
legalitatea mijloacelor de colectare a datelor, cât și protecția drepturilor consumatorului 
și a drepturilor fundamentale; subliniază, în același timp, că seturile de date, algoritmii și 
procesele utilizate pentru dezvoltarea și implementarea sistemelor algoritmice, inclusiv 
cele de colectare a datelor și de etichetare a datelor, ar trebui să fie documentate în 
conformitate cu standardele din sector; constată că este esențial ca documentația de 
evaluare a riscurilor, documentația de software, algoritmii și seturile de date utilizate sau 
produse de inteligența artificială, robotică și tehnologiile conexe să fie accesibile și 
explicabile autorităților de supraveghere a pieței, respectându-se, în același timp, dreptul 
Uniunii și secretele comerciale; indică, în plus, că aceste documente ar trebui să fie stocate 
de cei care sunt implicați în diferitele stadii de dezvoltare a sistemelor algoritmice; indică, 
în acest sens, că ar trebui să se acorde prerogative suplimentare autorităților de 
supraveghere a pieței; consideră că ar putea fi necesară o examinare a legislației în vigoare 
privind supravegherea pieței pentru a evita ca aceasta să devină caducă și a garanta că 
răspunde în mod etic la apariția IA, a roboticii și a tehnologiilor conexe;

19. solicită desemnarea și finanțarea într-o măsură suficientă de către fiecare stat membru a 
unei autorități naționale competente pentru monitorizarea aplicării dispozițiilor legate de 
sistemele algoritmice; subliniază că este necesar ca autoritățile naționale de supraveghere 
a pieței să fie consolidate în ceea ce privește capacitățile, aptitudinile și competențele în 
domeniul IA, precum și în ceea ce privește riscurile specifice ale IA;

20. solicită o coordonare puternică a autorităților statelor membre și instituirea unui comitet 
european de supraveghere a pieței pentru sistemele algoritmice, compus din autorități 
naționale, pentru a asigura o supraveghere eficace și condiții de concurență echitabile la 
nivel european și pentru a evita fragmentarea pieței interne;

21. recunoaște realizările importante ale Grupului de experți la nivel înalt privind inteligența 
artificială, în special „Orientările în materie de etică pentru o inteligență artificială demnă 
de încredere”; sugerează că acest grup de reprezentanți ai mediului academic, ai societății 
civile și ai industriei, precum și ai Alianței europene în domeniul inteligenței artificiale 
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ar putea oferi expertiză comitetului european de supraveghere a pieței pentru sistemele 
algoritmice;

22. observă că, în special în domeniile care implică relații între întreprinderi și consumatori 
(business-to-consumer), sistemele ar trebui să se axeze pe utilizator și să fie concepute 
astfel încât să le permită tuturor să utilizeze produse sau servicii de IA, indiferent de 
vârstă, gen, aptitudini sau caracteristici; indică că accesibilitatea acestei tehnologii pentru 
persoanele cu handicap este deosebit de importantă; ia act de faptul că sistemele de IA nu 
ar trebui să aibă o abordare unică și ar trebui să țină seama de principiile de proiectare 
universală care vizează o gamă cât mai largă de utilizatori, respectând standardele de 
accesibilitate relevante; subliniază că acest lucru le va permite persoanelor fizice să aibă 
un acces echitabil și să participe activ la activitățile umane mediate de informatică și la 
tehnologiile asisitive existente și emergente.
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