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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, turi prisiimti žmogus;

2. pažymi, kad dėl COVID-19 kilusios sveikatos krizės metu ne viena valstybė narė ėmėsi 
kurti mobiliąsias programėles, skirtas visuomenės sveikatai apsaugoti įspėjant piliečius 
apie ankstesnius kontaktus su asmenimis, kuriems buvo nustatytas virusas; ragina 
vadovautis bendru ES požiūriu į dirbtiniu intelektu grindžiamas mobiliąsias 
programėles, kurių kūrimas ir toliau turėtų būti kontroliuojamas valstybės;

3. primena, kad būtina paisyti proporcingumo principo ir išaiškinti priežastinio ryšio ir 
atsakomybės klausimus, siekiant nustatyti, kokiu mastu valstybė – ne tik kaip 
tarptautinės viešosios teisės subjektas, bet ir naudodamasi savo pačios galiomis – gali 
faktiškai šias galias patikėti dirbtiniu intelektu grindžiamoms sistemoms, kurioms 
būdinga tam tikra autonomija;

4. todėl ragina valstybes nares įvertinti su dirbtiniu intelektu grindžiamomis 
technologijomis susijusią riziką prieš automatizuojant veiklą, susijusią su valstybės 
galių vykdymu, pvz., tinkamu teisingumo administravimu; ragina valstybes nares 
svarstyti, ar būtina parengti Direktyvoje (ES) 2018/958 numatytas apsaugos priemones, 
pvz., nuostatas dėl kvalifikuotų specialistų priežiūros ir profesines etikos taisykles;

5. mano, kad valstybės narės ir Komisija turėtų skatinti dirbtinio intelekto technologijas, 
kurios tarnautų žmogui; ragina valstybes nares glaudžiai bendradarbiaujant su Komisija 
kurti dirbtinio intelekto technologijas, kuriomis būtų siekiama automatizuoti ir 
palengvinti e. vyriausybės paslaugų teikimą, pvz., mokesčių administravimo srityje; 
pabrėžia, jog algoritmai, kuriuos galima paaiškinti, yra svarbūs siekiant užtikrinti, kad 
įmonės ir vartotojai galėtų naudotis geresnėmis nediskriminacinėmis ir patikimomis 
paslaugomis už žemesnę kainą.


