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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;

2. constată că în cursul crizei sanitare provocate de COVID-19 mai multe state membre au 
lansat dezvoltarea de aplicații mobile pentru protejarea sănătății publice prin alertarea 
cetățenilor în legătură cu contactarea de persoane purtătoare ale virusului; solicită 
adoptarea unei abordări comune la nivelul UE în legătură cu aplicațiile mobile bazate pe 
IA, a căror dezvoltare trebuie să rămână sub controlul statului;

3. reamintește că principiul proporționalității trebuie să fie respectat și că aspectele legate 
de cauzalitate și de răspundere trebuie să fie clarificate pentru a stabili măsura în care 
statul, în calitate de actor al dreptului internațional public, dar și în exercitarea propriei 
autorități, poate transfera efectiv această autoritate unor sisteme bazate pe IA, care au o 
anumită autonomie;

4. prin urmare, îndeamnă statele membre să evalueze riscurile legate de tehnologiile bazate 
pe IA înainte de automatizarea activităților legate de exercitarea autorității de stat, 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;

5. consideră că statele membre și Comisia ar trebui să promoveze tehnologiile IA care 
lucrează pentru oameni; invită statele membre, în strânsă cooperare cu Comisia, să 
dezvolte aplicații pe bază de IA care vizează automatizarea și facilitarea serviciilor de e-
guvernare, de exemplu în domeniul administrației fiscale; subliniază că transparența 
algoritmilor este importantă pentru a se garanta că întreprinderile și consumatorii 
beneficiază de servicii publice mai bune, nediscriminatorii și fiabile la costuri mai mici.


