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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że z dyrektywy (UE) 2018/958 wynika, że to na ludziach zawsze 
spoczywa ostateczna odpowiedzialność za podejmowanie decyzji, które wiążą się z 
zagrożeniami dla osiągnięcia celów interesu publicznego; podkreśla, że każda 
technologia sztucznej inteligencji (AI) powinna podlegać nadzorowi ze strony 
człowieka; podkreśla, że w celu ukierunkowania wykorzystywania sztucznej 
inteligencji dla dobra indywidualnych konsumentów lub grup konsumentów i ogółu 
społeczeństwa podejście ukierunkowane na człowieka w odniesieniu do sztucznej 
inteligencji powinno zawsze stanowić ostateczny wzorzec kontroli przy interpretacji i 
stosowaniu prawa w zakresie sztucznej inteligencji;

2. uważa, że w świecie, w którym istnieje bardzo gęsta sieć wzajemnych połączeń, UE 
powinna dążyć do tego, by to ona ustalała normy, dzięki przyjęciu skutecznej strategii 
wobec swoich partnerów zewnętrznych, wspieraniu wysiłków na rzecz ustanowienia 
ogólnoświatowych norm etycznych w zakresie AI na szczeblu międzynarodowym, 
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i wymogami w zakresie ochrony konsumentów, a 
także z europejskimi wartościami i prawami podstawowymi; uważa, że ma to również 
kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i zrównoważonego charakteru europejskich 
przedsiębiorstw; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy z 
państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi oraz do zaangażowania się w 
szerszy dialog mający na celu sprostanie wyzwaniom wynikającym z rozwoju tej 
szybko zmieniającej się technologii;

3. przypomina, że należy przestrzegać zasad niedyskryminacji i proporcjonalności i 
wyjaśnić kwestie związku przyczynowego i odpowiedzialności, a także przejrzystości, 
rozliczalności i wyjaśnialności, aby określić, w jakim stopniu państwo jako podmiot 
prawa międzynarodowego publicznego, ale także wykonując swoje uprawnienia, może 
działać przy użyciu systemów opartych na AI, które posiadają pewną autonomię, bez 
naruszania zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, takich jak 
sprawiedliwość proceduralna;

4. w związku z tym pilnie wzywa państwa członkowskie do dokonania oceny ryzyka 
związanego z technologiami opartymi na AI, takiego jak np. ryzyko związane z ochroną 
konsumentów i usługobiorców przed automatyzacją działań lub profesjonalnych usług 
związanych z wykonywaniem władzy państwa, takich jak właściwe sprawowanie 
wymiaru sprawiedliwości; wzywa państwa członkowskie do rozważenia potrzeby 
zapewnienia zabezpieczeń przewidzianych w dyrektywie (UE) 2018/958, takich jak 
nadzór wykwalifikowanych osób wykonujących dany zawód i stosowanie zasad etyki 
zawodowej; podkreśla potrzebę właściwej transpozycji i wdrożenia tej dyrektywy przez 
państwa członkowskie oraz zachęca Komisję do ścisłego monitorowania tej kwestii;

5. podkreśla znaczenie inwestowania w umiejętności ludzkie, w tym w umiejętności 
cyfrowe, w celu dostosowania się do postępu naukowego z wykorzystaniem rozwiązań 
opartych na AI dla osób wykonujących zawody regulowane, w tym działań związanych 
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z wykonywaniem uprawnień władzy publicznej, takich jak sprawowanie wymiaru 
sprawiedliwości; wzywa państwa członkowskie i Komisję do należytego wzięcia tego 
pod uwagę podczas wdrażania dyrektywy 2005/36/WE;

6. uważa, że w odniesieniu do inteligentnych produktów lub urządzeń rozwój AI stwarza 
również możliwości poprawy globalnego nadzoru rynku oraz rozwiązania problemu 
bezpieczeństwa produktów i ochrony konsumentów w sposób o wiele bardziej 
skuteczny i na dużą skalę; wzywa w związku z tym Komisję do ustanowienia 
mechanizmu nadzoru rynku do spraw systemów opartych na AI, który służyłby 
właściwym organom państw członkowskich wskazówkami, opiniami i wiedzą 
specjalistyczną;

7. podkreśla, że w zakresie, w jakim są objęte definicją maszyn określoną w dyrektywie 
2006/42/WE, roboty powinny być projektowane i montowane zgodnie z określonymi w 
niej normami i środkami bezpieczeństwa;

8. przypomina, że dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji przewiduje 
wspólne europejskie podejście do cyberbezpieczeństwa oraz odporności sieci i 
systemów informacyjnych w celu wzmocnienia jednolitego rynku i propagowania 
zaufania konsumentów; wzywa państwa członkowskie i Komisję do poważnego 
traktowania zagrożeń cyberatakami opartymi na technologiach AI, na przykład w 
przypadku podważania unijnej gospodarki, oraz do znacznych inwestycji w celu 
osiągnięcia wysokiego poziomu ogólnej znajomości technologii cyfrowych i 
zmniejszenia zależności od sprzedawców z państw trzecich;

9. uważa, że władze państw członkowskich, w tym władze regionalne i lokalne, i Komisja 
powinny promować technologie AI, które mogą być przydatne dla ludzi; wzywa 
państwa członkowskie, aby w ścisłej współpracy z Komisją opracowały aplikacje oparte 
na AI w celu automatyzacji i ułatwienia usług administracji elektronicznej, na przykład 
w dziedzinie administracji podatkowej, ceł i ochrony konsumentów lub zgłaszania 
transgranicznej działalności gospodarczej; wzywa państwa członkowskie do korzystania 
z zamówień publicznych jako instrumentu wsparcia odpowiedzialnego rozwoju AI z 
korzyścią dla nowych uczestników rynku, obywateli i konsumentów; podkreśla, że 
zrozumiałe i obiektywne algorytmy, które spełniają wymóg wystarczającej 
przejrzystości, a także wykorzystywanie otwartych danych zgodnie z dyrektywą (UE) 
2019/1024 w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego, mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, by przedsiębiorstwa i 
konsumenci mogli mieć zaufanie do lepszych, dostępnych, niedyskryminacyjnych i 
niezawodnych usług publicznych oraz czerpać z nich korzyści po sprawiedliwych 
kosztach.
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