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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad, remiantis Direktyva (ES) 2018/958, galutinę atsakomybę už sprendimų 
priėmimą, apimantį riziką siekiant viešojo intereso tikslų, visada turi prisiimti žmogus; 
pabrėžia, kad visos dirbtinio intelekto technologijos turėtų būti prižiūrimos žmogaus; 
pabrėžia, jog norint užtikrinti, kad naudojamas dirbtinis intelektas tarnautų atskirų 
vartotojų ar vartotojų grupių ir visuomenės apskritai labui, į žmogų orientuotas požiūris 
į dirbtinį intelektą visada turėtų būti pagrindinis kontrolės principas aiškinant ir taikant 
teisės nuostatas dėl dirbtinio intelekto;

2. mano, jog ES turėtų stengtis atlikti dirbtinio intelekto normintojo vaidmenį itin 
glaudžiai susisaisčiusiame pasaulyje, t. y. laikytis veiksmingos strategijos savo išorės 
partnerių atžvilgiu ir dėti pastangas, kad būtų nustatytos visuotinės tarptautinio lygmens 
etikos normos dirbtinio intelekto srityje, kurios atitiktų saugos taisykles ir vartotojų 
apsaugos reikalavimus bei Europos vertybes ir pagrindines teises; mano, kad tai 
nepaprastai svarbu ir Europos įmonių konkurencingumui bei tvarumui; ragina Komisiją 
ir valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis bei įsitraukti į platų dialogą, siekiant atremti iššūkius, kurie kyla 
vystantis šiai sparčiai kintančiai technologijai;

3. primena, kad būtina paisyti nediskriminavimo ir proporcingumo principų bei išaiškinti 
priežastingumo, atsakomybės ir pareigų, taip pat skaidrumo, atskaitomybės ir gebėjimo 
paaiškinti klausimus, siekiant nustatyti, ar ir kokiu mastu valstybė – ne tik kaip 
tarptautinės viešosios teisės subjektas, bet ir naudodamasi savo pačios galiomis – gali 
veikti padedama dirbtiniu intelektu grindžiamų sistemų, kurioms būdingas tam tikras 
savarankiškumas, nepažeisdama tarptautine teise grindžiamų įsipareigojimų, pvz., 
užtikrinti tinkamą procesą;

4. todėl ragina valstybes nares prieš automatizuojant veiklą ar profesinių paslaugų teikimą 
įgyvendinant valstybės galias, pvz., užtikrinant tinkamą teisingumo administravimą, 
įvertinti su dirbtiniu intelektu grindžiamomis technologijomis susijusią riziką, pvz., 
rizikas, su kuriomis susiduriama vartotojų ir paslaugų gavėjų apsaugos srityje; ragina 
valstybes nares svarstyti, ar būtina parengti Direktyvoje (ES) 2018/958 numatytas 
apsaugos priemones, pvz., nuostatas dėl kvalifikuotų specialistų priežiūros ir profesinės 
etikos taisykles; pabrėžia, kad valstybės narės turi tinkamai perkelti šią direktyvą į 
nacionalinę teisę ir ją įgyvendinti, bei ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip tai daroma;

5. primygtinai pabrėžia, jog svarbu investuoti į žmogiškuosius įgūdžius, įskaitant 
skaitmeninius įgūdžius, kad būtų prisitaikoma prie mokslo pažangos, susijusios su 
dirbtiniu intelektu grindžiamais sprendimais asmenims, kurie verčiasi 
reglamentuojamosiomis profesijomis, įskaitant veiklą, susijusią su valstybės galių 
įgyvendinimu, pvz., teisingumo administravimu; ragina valstybes nares ir Komisiją 
tinkamai į tai atsižvelgti įgyvendinant Direktyvą 2005/36/EB;

6. kalbant apie išmaniuosius produktus ar prietaisus, mano, kad vystant dirbtinį intelektą 
atsiveria galimybės tobulinti pasaulinės rinkos priežiūrą ir kur kas veiksmingiau bei 
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stambiu mastu spręsti produktų saugos ir vartotojų apsaugos klausimus; todėl ragina 
Komisiją parengti dirbtiniu intelektu grindžiamų sistemų valdymo ir rinkos priežiūros 
mechanizmus, kuriais naudojantis valstybių narių valdžios institucijoms būtų siūlomos 
gairės, nuomonės ir ekspertinės žinios;

7. pabrėžia, kad tol, kol robotai patenka į Direktyvoje 2006/42/EB pateikiamą mašinų 
apibrėžtį, jie turėtų būti projektuojami ir surenkami laikantis joje nustatytų standartų ir 
saugos priemonių;

8. primena, kad Kibernetinio saugumo direktyvoje išdėstytas bendras Europos požiūris į 
kibernetinį saugumą bei tinklų ir informacinių sistemų atsparumą, kuriuo 
vadovaujamasi siekiant stiprinti bendrąją rinką ir skatinti vartotojų pasitikėjimą; ragina 
valstybes nares ir Komisiją rimtai vertinti kibernetinių išpuolių, vykdomų naudojantis 
dirbtinio intelekto technologijomis, grėsmę, pvz., kai jie ima kenkti ES ekonomikai, ir 
daug investuoti, kad būtų pasiektas aukšto lygio skaitmeninis raštingumas bei sumažėtų 
priklausomybė nuo trečiųjų šalių pardavėjų;

9. mano, kad valstybių narių valdžios institucijos, įskaitant jų regionines bei vietos 
valdžios institucijas, ir Komisija turėtų skatinti dirbtinio intelekto technologijas, kurios 
tarnautų žmogui; ragina valstybes nares glaudžiai bendradarbiaujant su Komisija kurti 
dirbtinio intelekto taikomąsias programas, kuriomis būtų siekiama automatizuoti ir 
palengvinti e. vyriausybės paslaugų teikimą, pvz., mokesčių administravimo, muitų ir 
vartotojų apsaugos ar informavimo apie tarpvalstybinę verslo veiklą srityse; ragina 
valstybes nares viešaisiais pirkimais naudotis kaip priemone, kurią taikant būtų 
remiamas atsakingas dirbtinio intelekto vystymas naujų rinkos dalyvių, piliečių ir 
vartotojų labui; pabrėžia, kad nešališki algoritmai, kuriuos galima paaiškinti ir kurie 
atitinka pakankamo skaidrumo reikalavimą, bei atvirųjų duomenų naudojimas 
vadovaujantis Direktyva (ES) 2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo yra nepaprastai svarbūs norit užtikrinti, kad 
įmonės ir vartotojai galėtų pasitikėti geresnėmis, labiau prieinamomis, 
nediskriminuojamomis ir patikimomis viešosiomis paslaugomis už priimtiną kainą bei 
jomis naudotis.
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