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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 IA de a furniza servicii inovatoare pentru întreprinderi, 
consumatori și sectorul public; subliniază că dezvoltarea și utilizarea IA pe piața internă 
va depinde de existența unui sistem echilibrat și eficace de drepturi de proprietate 
intelectuală (DPI);

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 ar trebui să beneficieze de o protecție a DPI la fel de 
eficientă și de eficace;

3. 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 proteja produsele;

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”;

5. este de părere că provocarea pe care o reprezintă evaluarea aplicațiilor de IA necesită 
dezvoltarea de noi metode; observă, de pildă, că sistemele de învățare adaptivă pot fi 
recalibrate după fiecare intrare, făcând ca anumite divulgări ex ante să fie ineficace;

6. consideră că, atunci când aplicațiile de IA sunt certificate, ele ar trebui să facă dovada 
transparenței, a explicabilității și a respectării standardelor etice, dar observă că acest 
obiectiv nu este neapărat atins doar, sau nu este atins deloc, prin simpla divulgare a 
algoritmului sau a codului;

7. invită Comisia să ia în calcul o evaluare modulară a produselor sau prin utilizarea unor 
instrumente de verificare care ar permite testarea adecvată a produselor fără a crea 
riscuri pentru titularii DPI din cauza divulgării extinse a unor produse ușor de copiat.


