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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 că din Directiva (UE) 2018/958 rezultă că oamenii trebuie să poarte 
întotdeauna responsabilitatea finală pentru luarea deciziilor care implică riscuri pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes public; subliniază că orice tehnologie IA ar trebui să 
facă obiectul supravegherii umane; subliniază că, pentru a orienta utilizarea inteligenței 
artificiale către binele consumatorilor individuali, al grupurilor de consumatori și al 
societății în ansamblu, abordarea centrată pe om a inteligenței artificiale ar trebui să fie 
întotdeauna modelul final de control atunci când interpretează și aplică legea privind 
inteligența artificială;

2. consideră că UE ar trebui să își fixeze ca obiectiv să devină o referință în stabilirea de 
norme privind IA într-o lume hiperconectată, prin adoptarea unei strategii eficiente față 
de partenerii săi externi, încurajând eforturile de a stabili norme etice globale pentru IA 
la nivel internațional, în concordanță cu normele de siguranță și cu cerințele în materie 
de protecție a consumatorilor, precum și cu valorile europene și cu drepturile 
fundamentale; consideră că acesta este, de asemenea, un aspect esențial pentru 
competitivitatea și sustenabilitatea  întreprinderilor europene; invită Comisia și statele 
membre să întărească cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale și cu 
organizațiile internaționale să se angajeze într-un dialog mai larg pentru a aborda 
provocările generate de dezvoltarea acestei tehnologii în rapidă schimbare;

3. reamintește că principiile nediscriminării și proporționalității trebuie să fie respectate și 
că aspectele legate de cauzalitate, de răspundere, precum și de transparență, 
responsabilitate și de explicabilitate, trebuie să fie clarificate pentru a stabili dacă, sau în 
ce măsură, statul, în calitate de actor al dreptului internațional public, dar și în 
exercitarea propriei autorități, poate acționa cu ajutorul unor sisteme bazate pe IA, care 
au o anumită autonomie, fără a încălca obligațiile ce decurg din dreptul internațional, 
cum ar fi respectarea garanțiilor procedurale;

4. prin urmare, îndeamnă statele membre să evalueze riscurile legate de tehnologiile bazate 
pe IA, cum ar fi  cele legate de protecția consumatorilor și a beneficiarilor serviciilor, 
înainte de automatizarea activităților sau a serviciilor profesionale legate de exercitarea 
autorității statului, cum ar fi buna administrare a justiției; invită statele membre să ia în 
considerare necesitatea de a oferi garanții, prevăzute în Directiva (UE) 2018/958, cum 
ar fi supravegherea de către un profesionist calificat și normele privind etica 
profesională; subliniază necesitatea unei transpuneri și aplicări corespunzătoare a 
prezentei directive de către statele membre și încurajează Comisia să monitorizeze 
îndeaproape această chestiune;

5. insistă că este important să se investească în competențe umane, inclusiv în 
competențele digitale, în vederea adaptării la progresele științifice care implică soluții 
bazate pe IA, pentru persoanele care exercită profesii reglementate, inclusiv activitățile 
legate de exercitarea prerogativelor autorității statului, cum ar fi administrarea justiției; 
invită statele membre și Comisia să țină seama în mod corespunzător de acest aspect ca 
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parte a punerii în aplicare a Directivei 2005/36/CE;

6. consideră că, în ce privește produsele sau dispozitivele inteligente, dezvoltarea IA 
implică, de asemenea, oportunități de îmbunătățire a supravegherii pieței mondiale și de 
abordare a siguranței produselor și protecției consumatorilor într-un mod mult mai 
eficient și la scară largă; invită, prin urmare, Comisia să creeze o structură de guvernare 
și de supraveghere a pieței pentru sistemele bazate pe IA, care să ofere îndrumare, avize 
și cunoștințe specializate autorităților statelor membre.

7. subliniază că, în măsura în care se încadrează în definiția echipamentelor tehnice 
prevăzută în Directiva 2006/42/CE, roboții ar trebui să fie concepuți și asamblați în 
conformitate cu standardele și măsurile de siguranță prevăzute în aceasta;

8. reamintește că Directiva NIS prevede o abordare europeană comună privind securitatea 
cibernetică și reziliența rețelelor și a sistemelor informatice în vederea întăririi pieței 
unice și a promovării încrederii consumatorilor; îndeamnă statele membre și Comisia să 
ia în serios amenințarea reprezentată de atacurile cibernetice bazate pe tehnologiile IA, 
de exemplu atunci când acestea subminează economia UE, și să investească masiv în 
atingerea unui nivel ridicat de alfabetizare digitală generală și să reducă dependența de 
furnizorii din țările terțe;

9. consideră că autoritățile din statele membre, inclusiv autoritățile regionale și locale ale 
acestora, precum și Comisia, ar trebui să promoveze tehnologiile IA care sunt utile 
oamenilor; invită statele membre ca, în strânsă cooperare cu Comisia, să conceapă 
aplicații pe bază de IA care vizează automatizarea și facilitarea serviciilor de e-
guvernare, de exemplu în domeniul administrației fiscale, al vămilor, al protecției 
consumatorilor sau al notificării activităților comerciale transfrontaliere; îndeamnă 
statele membre să utilizeze achizițiile publice ca un instrument de sprijinire a dezvoltării 
responsabile a IA în beneficiul noilor actori de pe piață, precum și în beneficiul 
cetățenilor și al consumatorilor; subliniază faptul că niște algoritmi explicabili și 
obiectivi care îndeplinesc obligația privind transparența suficientă, precum și utilizarea 
de date deschise, în concordanță cu Directiva (UE) 2019/1024 privind datele deschise și 
reutilizarea informațiilor din sectorul public, sunt esențiale pentru a se asigura că 
întreprinderile și consumatorii pot avea încredere în servicii publice mai bune, 
accesibile, nediscriminatorii și fiabile, la un cost echitabil, și că beneficiază de acestea.
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