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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:

1. reamintește potențialul inteligenței artificiale (IA) de a furniza servicii inovatoare pentru 
întreprinderi, consumatori și sectorul public; subliniază rolul esențial pe care îl pot juca 
tehnologiile de IA în digitalizarea economiei în numeroase sectoare, cum ar fi industria, 
asistența medicală, construcțiile și transporturile, ceea ce ar putea duce la noi modele de 
afaceri; subliniază că Uniunea trebuie să adopte în mod activ evoluțiile din acest 
domeniu pentru a promova piața unică digitală; subliniază că dezvoltarea și utilizarea 
IA pe piața internă va beneficia de existența unui sistem fiabil, echilibrat și eficace de 
drepturi de proprietate intelectuală (DPI); constată că este important să se diferențieze 
între aplicațiile sau algoritmii de IA, produsele și tehnologia generată de IA, bazele de 
date și datele individuale generate de IA, toate acestea necesitând regimuri diferite de 
drepturi de proprietate intelectuală;

2. este de părere că tehnologiile disruptive cum este IA le oferă atât întreprinderilor mici, 
cât și celor de mari dimensiuni oportunitatea de a dezvolta produse lidere de piață; 
consideră că toate întreprinderile sau alți proprietari ai acestor produse ar trebui să 
beneficieze de o protecție a DPI la fel de eficientă și de eficace; este de părere că acest 
lucru ar putea să stimuleze crearea de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) europene 
și să genereze un avantaj competitiv semnificativ pentru Uniune; solicită o analiză a 
impactului practicilor abuzive ale „intermediarilor de brevete” și al litigiilor privind DPI 
strategice, care pot acționa ca un obstacol artificial în calea accesului și a protecției 
operatorilor aflați deja pe piață; subliniază importanța tehnologiilor de IA pentru a 
permite o gestionare mai transparentă, eficientă și fiabilă a aspectelor legate de DPI ale 
tranzacțiilor;

3. subliniază importanța măsurilor și a canalelor de informare care ajută IMM-urile și 
societățile nou-înființate să utilizeze efectiv protejarea DPI în tehnologiile de IA; invită 
Comisia și statele membre să ofere sprijin întreprinderilor nou-înființate și IMM-urilor 
prin intermediul programului privind piața unică și al centrelor de inovare digitală, 
pentru a le dezvolta și proteja produsele și a le permite astfel să își dezvolte potențialul 
maxim de creștere și crearea de locuri de muncă în Europa; subliniază că este important 
ca statele membre și Comisia să încerce să se coordoneze cu alți actori mondiali 
importanți din domeniul DPI pentru dezvoltarea IA, pentru a concepe o abordare 
compatibilă la nivel mondial care ar fi benefică atât pentru IMM-uri, cât și pentru 
întreprinderile nou-înființate;

4. subliniază că este important ca DPI, inclusiv secretele comerciale, să fie protejate în 
orice cadru normativ pentru IA, în special în ceea ce privește cerințele detaliate pentru 
setul restrâns de aplicații considerate ca prezentând un „risc ridicat”, recunoscând în 
același timp că este necesar ca ele să fie în concordanță cu aplicarea altor obiective de 
politici publice, inclusiv respectarea drepturilor fundamentale și libertăților; este de 
părere că, pentru a asigura dezvoltarea IA centrate pe om și fiabile, este necesară 
punerea efectivă în aplicare a legislației privind avertizorii de integritate; 
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5. subliniază că, pe lângă protejarea DPI, este în interesul consumatorilor să se bucure de 
certitudine juridică cu privire la utilizarea permisă a operelor protejate, mai ales când 
este vorba despre algoritmi complicați; 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;

6. este de părere că provocarea pe care o reprezintă evaluarea aplicațiilor de IA necesită 
dezvoltarea de noi metode și o capacitate administrativă adecvată a autorităților de 
supraveghere a pieței; observă că sistemele de învățare adaptivă pot fi recalibrate după 
fiecare intrare, făcând ca anumite divulgări individuale ex ante să fie ineficace; 

7. consideră că, atunci când sunt certificate, aplicațiile de IA ar trebui să demonstreze că 
sunt transparente, că pot fi explicate și – cât mai mult posibil – că respectă standardele 
etice; observă că acest obiectiv nu poate fi atins doar prin simpla dezvăluire a 
algoritmului sau a codului, sau nu poate fi atins deloc; reamintește că și seturile de date 
sunt importante în acest proces;

8. invită Comisia să examineze modalitățile de evaluare a posibilităților de testare a 
produselor, de pildă modular sau cu ajutorul unor instrumente de verificare care ar 
permite testarea adecvată a produselor cu respectarea confidențialității, pentru a proteja 
secretele comerciale ale titularilor de DPI.
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