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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:

Domeniul de aplicare
1. subliniază că este important să existe un cadru de reglementare al UE pentru cazul în care 

consumatorii din Uniune utilizează sisteme algoritmice sau sunt implicați în acestea, 
indiferent de locul de stabilire al entităților care le dezvoltă, le vând sau le utilizează;

2. remarcă faptul că acest cadru ar trebui să se aplice sistemelor algoritmice, inclusiv în 
domeniul inteligenței artificiale, al învățării automate, al învățării profunde, al proceselor 
decizionale automatizate și al roboticii;

3. subliniază că reglementările viitoare trebuie să urmeze o abordare diferențiată, bazată pe 
riscuri și pe potențialele prejudicii pentru individ și pentru societate în general, ținând 
seama de contextul specific de utilizare al fiecărui sistem algoritmic; obligațiile legale ar 
trebui să crească în funcție de nivelul de risc identificat; în categoria de risc minim nu ar 
trebui să existe obligații legale suplimentare; sistemele algoritmice care pot afecta negativ 
o persoană, accesul ei la resurse sau participarea ei în societate nu trebuie considerate a fi 
în categoria de risc minim; această abordare bazată pe riscuri trebuie să urmeze norme 
clare și transparente;

Managementul datelor
4. subliniază importanța unui cadru etic și reglementar care să includă, în primul rând, 

dispoziții referitoare la calitatea seturilor de date utilizate în sistemele algoritmice, în 
special în ceea ce privește reprezentativitatea datelor de instruire folosite, dispoziții 
referitoare la eliminarea prejudecăților în seturile de date, precum și dispoziții referitoare 
la algoritmi și la standardele de date și de agregare;

Protecția consumatorilor: transparența și explicabilitatea algoritmilor
5. consideră că consumatorii ar trebui informați într-un mod adecvat, imparțial, inteligibil, 

standardizat și accesibil cu privire la existența, procesele, justificarea, raționamentele și 
posibilele rezultate ale sistemelor algoritmice, la modalitățile de a contacta o persoană cu 
putere de decizie și la modalitățile de a verifica, contesta și corecta deciziile sistemelor;

6. reamintește că este important să existe căi de atac eficiente pentru consumatori și invită 
statele membre să stabilească proceduri accesibile, la un preț rezonabil, independente și 
eficiente, pentru a garanta examinarea imparțială a tuturor reclamațiilor de încălcare a 
drepturilor consumatorilor prin utilizarea sistemelor algoritmice, provenind de la actori 
din sectorul public sau din cel privat;

7. subliniază că, dacă dezvoltarea sau implementarea unui sistem algoritmic este făcută 
inclusiv cu bani publici, codul, datele generate - atât timp cât sunt nepersonale - și modelul 
format ar trebui să fie automat publice, pentru a permite, printre altele, transparența și 
reutilizarea, pentru a maximiza realizarea pieței unice și pentru a evita fragmentarea 
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pieței;

Piața internă: informarea și sensibilizarea publicului
8. subliniază că este important ca interesele consumatorilor și grupurilor marginalizate și 

vulnerabile să fie luate în considerare în mod corespunzător și să fie prezente în toate 
reglementările viitoare; remarcă faptul că, pentru a analiza impactul sistemelor 
algoritmice asupra consumatorilor, accesul la date ar trebui extins pentru a include, în 
special, cercetătorii independenți, media și organizațiile societății civile, cu respectarea 
deplină a dreptului Uniunii privind protecția datelor și a vieții private; reamintește este 
important pentru consumatori să fie instruiți și să aibă competențele de bază pentru a se 
descurca cu sistemele algoritmice, astfel încât să poată evita riscurile potențiale și să le 
fie protejate drepturile;

9. subliniază importanța formării unor profesioniști cu înalte calificări în acest domeniu și 
asigurarea recunoașterii reciproce a calificărilor în întreaga Uniune;

Supravegherea pieței
10. solicită Uniunii să creeze o structură europeană de supraveghere a pieței pentru sistemele 

algoritmice, care să ofere orientări, avize și expertiză autorităților statelor membre; 

11. consideră că este esențial ca documentația de software, algoritmii și seturile de date 
utilizate să fie integral accesibile autorităților de supraveghere a pieței, cu respectarea 
dreptului Uniunii; invită Comisia să evalueze dacă este cazul să li se acorde autorităților 
de supraveghere a pieței prerogative suplimentare în acest sens;

12. solicită desemnarea de către fiecare stat membru a unei autorități naționale competente 
pentru monitorizarea aplicării dispozițiilor;

13. solicită înființarea unei comisii europene de supraveghere a pieței pentru sistemele 
algoritmice, în vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile și a evitării 
fragmentării pieței interne, care să decidă cu majoritate calificată și prin vot secret în cazul 
unor decizii diferite privind sistemele algoritmice utilizate în mai multe state membre, la 
cererea majorității autorităților naționale;

– includerea următoarelor recomandări în anexa la propunerea sa de rezoluție:

14. ...


