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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos skaitmeninės ateities kūrimo. Kliūčių bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimui šalinimas ir DI naudojimo gerinimas siekiant naudos vartotojams Europos 
Sąjungoje
(2020/2216(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninės 
ateities formavimas“ (COM(2020)00067),

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos baltąją knygą „Dirbtinis intelektas. 
Europos požiūris į kompetenciją ir pasitikėjimą“ (COM(2020)00065),

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos ataskaitą dėl dirbtinio intelekto, 
daiktų interneto ir robotikos poveikio saugai ir atsakomybei (COM(2020)0064),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 10 d. Komisijos komunikatą „Kliūčių bendrojoje rinkoje 
nustatymas ir šalinimas“ (COM(2020)0093),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 10 d. Komisijos komunikatą „Ilgalaikis geresnio 
bendrosios rinkos taisyklių įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo veiksmų planas“ 
(COM(2020)0094),

– atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 13 d. Komisijos komunikatą „Naujoji vartotojų 
darbotvarkė. Siekiant tvaraus atsigavimo didinamas vartotojų atsparumas“ 
(COM(2020)0696),

– atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 25 d. Komisijos komunikatą „Dirbtinis intelektas 
Europai“ (COM(2018)0237),

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario mėn. bendrovės „McKinsey & Company“ Komisijos 
užsakymu parengtą darbinį dokumentą „Skaitmeninės transformacijos Europoje 
kūrimas“1,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 9 d. Tarybos išvadas dėl Europos skaitmeninės 
ateities kūrimo,

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos komunikatą „Europos duomenų 
strategija“ (COM(2020)00066),

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva)2,

– atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

1 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
2 OL L 178, 2000 7 17, p. 1.

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2000.178.01.0001.01.ENG
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direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos3,

– atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių 
sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių)4,

– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/29/EB dėl vartotojo atžvilgiu nesąžiningos verslo įmonių prekybos veiklos vidaus 
rinkoje, iš dalies keičiančios Direktyvą 84/450/EEB dėl klaidinamos reklamos, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB, 2002/65/EB bei Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (Nesąžiningos prekybos veiklos 
direktyva)5,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje6,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB 
ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos 
direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB7,

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/467/EB (Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas)8,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl kuriamo Bendrosios 
skaitmeninės rinkos akto9,

– atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2018/302 dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir kitų formų 
diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos arba įsisteigimo vietos 
vidaus rinkoje problemos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai 
(EB) Nr. 2006/2004 ir (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB10,

– atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2018/1724, kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai, skirti suteikti prieigą prie 
informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, ir kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/201211,

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 

3 OL L 11, 2002 1 15, p. 4.
4 OL L 201, 2002 7 31, p. 37.
5 OL L 149, 2005 6 11 p. 22.
6 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.
7 OL L 304, 2011 11 22, p. 64.
8 OL L 119, 2016 5 4, p. 1.
9 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0009.
10 OL L 60, 2018 3 2, p. 1.
11 OL L 295, 2018 11 21, p. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.011.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.201.01.0037.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.149.01.0022.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.376.01.0036.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.304.01.0064.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.060.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG
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2019/2161, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, 2005/29/EB ir 2011/83/ES, kiek tai susiję su 
geresniu Sąjungos vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir 
modernizavimu12,

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2019/882 dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų13,

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2019/790 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kuria iš 
dalies keičiamos direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB14,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2019/1150 dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų 
sąžiningumo ir skaidrumo didinimo (Reglamentas (ES) 2019/1150)15,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. vasario 12 d. rezoliuciją „Automatizuoti sprendimų 
priėmimo procesai. Vartotojų apsaugos ir laisvo prekių ir paslaugų judėjimo 
užtikrinimas“16,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. spalio 20 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai 
„Skaitmeninių paslaugų aktas: bendrosios rinkos veikimo gerinimas“17,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. spalio 20 d. rezoliuciją dėl intelektinės nuosavybės teisių 
plėtojant dirbtinio intelekto technologijas18,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. spalio 20 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai 
dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų sistemos19,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. spalio 20 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai 
dėl naudojant dirbtinį intelektą taikomos civilinės atsakomybės tvarkos20,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, 
Teisės reikalų komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto 
nuomones,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A9-

12 OL L 328, 2019 12 18, p. 7.
13 OL L 151, 2019 6 7, p. 70.
14 OL L 130, 2019 5 17, p. 92.
15 OL L 186, 2019 7 11, p. 57.
16 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0032.
17 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0272.
18 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0277.
19 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0275.
20 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0276.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.328.01.0007.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.151.01.0070.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0092.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0057.01.ENG
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0000/2020),

A. kadangi tebėra didelių kliūčių, trukdančių visapusiškai išnaudoti bendrosios 
skaitmeninės rinkos potencialą, ir kadangi siekiant užtikrinti, kad ji veiktų sėkmingai, 
būtina laikytis bendro ES požiūrio;

B. kadangi skaitmeninimas gali suteikti didelės pridėtinės vertės visai bendrajai rinkai ir 
yra svarbus tiek tradiciniams, tiek netradiciniams sektoriams;

C. kadangi įgyvendinant skaitmeninę pertvarką būtina didinti investicijas į svarbiausius 
skaitmeninės ekonomikos veiksnius;

D. kadangi dirbtinis intelektas (DI) gali būti labai naudingas, tačiau kelia ir tam tikrą riziką;

E. kadangi DI jau taikoma daug galiojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

F. kadangi turime didinti visuomenės pasitikėjimą DI kartu skatindami inovacijas 
Europoje;

1 dalis. Kliūčių bendrosios skaitmeninės rinkos veikimui šalinimas

1. mano, kad ES turi pirmauti pasaulyje skaitmeninių inovacijų srityje; laikosi nuomonės, 
kad kuriant bendrąją skaitmeninę rinką reikia šalinti nacionalines kliūtis ir laikytis 
geriau parengto ir bendro Europos požiūrio į rinkos integraciją ir derinimą; mano, kad 
siekiant šio tikslo reikia imtis daugiau veiksmų ir valstybių narių, ir ES lygmenimis;

2. mano, kad principai, kuriais grindžiamas ES požiūris į skaitmeninimą, turėtų būti 
paremti pagrindinėmis teisėmis, vartotojų apsauga ir duomenų apsauga;

3. mano, kad skaitmeninimas ir technologijos, pvz., DI, bus svarbūs veiksniai siekiant 
komunikate „Europos žaliasis kursas“ nustatytų tikslų, taip pat ekonomikos atsigavimui 
nuo COVID-19 krizės; mano, kad dėl COVID-19 krizės taip pat atsirado galimybė 
paspartinti skaitmeninimą ir kad skaitmeninė transformacija turi visapusiškai atitikti 
visuomenės interesus;

4. pabrėžia, kad Komisija turėtų laikytis subalansuoto požiūrio į teisės aktus siekiant 
sukurti konkurencingą, prieinamą, technologiškai neutralią, inovacijoms palankią, į 
žmogų orientuotą ir patikimą bendrąją skaitmeninę rinką, kurioje būtų sudarytos sąlygos 
užtikrinti saugią duomenų visuomenę ir ekonomiką;

5. ragina Komisiją savo būsimuose pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 
vadovautis principu „kiek plius, tiek minus“, taip pat spręsti bendrosios skaitmeninės 
rinkos susiskaidymo problemą, pašalinti visas esamas nepagrįstas kliūtis ir remti 
inovacijas mažinant biurokratizmą;

6. prašo Komisijos užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi šiuo metu galiojančių ir bet 
kurių naujų teisės aktų reikalavimų; mano, kad reikėtų veiksmingai užtikrinti vykdymą 
tarpvalstybiniu mastu ir tarp sektorių – siekiant šio tikslo turi glaudžiau bendradarbiauti 
valdžios institucijos, taip pat reikia tinkamai atsižvelgti į kiekvienos valdžios institucijos 
praktinę patirtį ir atitinkamą kompetenciją; mano, kad Komisija turėtų parengti 
orientacinę sistemą, kuria būtų užtikrintas bet kurių naujų reglamentavimo reikalavimų, 
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taikomų DI arba susijusiose srityse, koordinavimas;

7. ragina Komisiją didinti paramą pagrindiniams skaitmeninės ekonomikos veiksniams;

8. mano, kad reikia didelių investicijų į DI ir kitas svarbias naujas technologijas; ragina 
didinti investicijas įgyvendinant programą „NextGenerationEU“ ir skiriant viešąjį bei 
privatųjį finansavimą, siekiant, kad būtų atsižvelgiama į ES užmojį pirmauti pasaulyje 
technologijų srityje ir kad būtų galima pasinaudoti visa skaitmeninimo teikiama nauda;

9. ragina Komisiją užtikrinti, kad priemonės „NextGenerationEU“ ekonomikos gaivinimo 
plane būtų plačiau koordinuojamos investicijos; ragina Komisiją šiame plane pasiūlyti 
konkrečius veiksmus, kuriais ES būtų remiami pagrindiniai skaitmeninimo veiksniai ir 
didelio poveikio technologijos;

10. pažymi, kad, palyginti su dviem didžiausiais konkurentais, Europoje labai trūksta 
rizikos ir pradinio kapitalo, be to, labai nepakankamai finansuojamas privatus akcinis 
kapitalas; mano, kad dėl šios priežasties ES negali pasinaudoti visa galima naujų 
technologijų nauda, be to, ji lemia tai, kad ES kyla kliūčių daryti įtaką naujų ir 
besiformuojančių technologijų pasauliniam valdymui; ragina Komisiją ir valstybes 
nares pasiūlyti visapusišką Europos požiūrį, kuriuo vadovaujantis būtų siekiama sukurti 
daugiau kapitalo šaltinių investicijoms į technologijas ES;

11. ragina Komisiją imtis veiksmų siekiant, kad ES užimtų pirmaujančias pozicijas 
įsisavinant ir standartizuojant naujas technologijas; pabrėžia, kad pasaulinių standartų 
nustatymo klausimu būtina bendradarbiauti su pramonės atstovais ir tarptautiniais 
partneriais;

12. primena, kad turime sukurti visoje ES veikiančią duomenų ekonomiką, nes ji yra 
pagrindinis skaitmeninimo veiksnys; mano, jog svarbu, kad ES užtikrintų aukštą 
duomenų kontrolės lygį nustatydama aiškias ir subalansuotas intelektinės nuosavybės 
teisių taisykles, tačiau laikosi nuomonės, kad būtina išlaikyti atvirumą trečiosioms 
šalims ir svarbu, kad tarpvalstybiniu lygmeniu būtų galima nevaržomai perduoti ne 
asmens duomenų srautus;

13. palankiai vertina Komisijos pasiūlytą skaitmeninių paslaugų teisės aktą; mano, kad jis 
turėtų padėti remti inovacijas ir šalinti nepagrįstas ir neproporcingas kliūtis bei 
apribojimus skaitmeninių paslaugų teikimo srityje, kartu gerinant vartotojų apsaugą;

14. palankiai vertina Komisijos pasiūlytą naująją vartotojų darbotvarkę ir ragina Komisiją 
prireikus atnaujinti vartotojų apsaugos teisės aktus siekiant, kad būtų geriau 
atsižvelgiama į naujas technologijas ir galimą žalą vartotojams;

2 dalis. DI naudojimo gerinimas siekiant naudos vartotojams ES

15. yra tvirtai įsitikinęs, kad DI gali būti naudingas visiems Europos Sąjungos piliečiams ir 
teikti daug naudos bei vertės ekonomikos, saugos, saugumo, švietimo, sveikatos 
priežiūros, transporto ir aplinkos srityse; mano, kad reikia užtikrinti DI grindžiamų 
produktų ir paslaugų saugumą, įtraukumą, prieinamumą ir sąžiningumą, ypač kalbant 
apie pažeidžiamoje padėtyje esančias grupes;

16. pripažįsta, kad norint pasinaudoti DI teikiama nauda, Komisija, valstybės narės, 
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privatusis sektorius, pilietinė visuomenė ir mokslo bendruomenė turi veiksmingai 
bendradarbiauti ir sukurti ekosistemą, kuri padėtų užtikrinti sėkmę;

17. pažymi, kad nors DI turi didelį potencialą, jis taip pat gali kelti riziką dėl problemų, 
susijusių su šališkumu ir neskaidrumu;

18. mano, kad dėl nepakankamo vartotojų pasitikėjimo gali kilti kliūčių plačiam DI 
naudojimui;

19. palankiai vertina Komisijos baltąją knygą dėl dirbtinio intelekto ir ragina Komisiją 
sukurti bendrą rizika grindžiamą, proporcingą ir aiškią ES DI reglamentavimo sistemą;

20. pažymi, kad DI skirtingu mastu jau taikomi dabar galiojantys ES teisės aktai, ir ragina 
Komisiją parengti aiškias visų dabar galiojančių teisės aktų ir bet kurių siūlomų naujų 
priemonių veikimo ir sąveikos gaires; mano, kad DI srityje svarbu netaikyti perteklinio 
reglamentavimo;

21. mano, kad DI yra sparčiai kintanti technologija, kurios atžvilgiu būtina priimti 
veiksmingus teisės aktus; mano, kad šiuo tikslu reikia sukurti veiksmingą ir plačią DI 
apibrėžtį, kuri būtų taikoma visoms automatizuotoms sprendimų priėmimo sistemoms, 
sudėtingoms algoritminėms sistemoms ir mašininio ar giliojo mokymosi procesams, 
siekiant, kad visos reglamentavimo priemonės toliau būtų lanksčios ir pritaikomos, kad 
jomis būtų galima atsižvelgti į būsimus pokyčius;

22. mano, kad DI reglamentavimo sistema reikėtų siekti sukurti patikimų dirbtiniu intelektu 
grindžiamų produktų, taikomųjų programų ir paslaugų vidaus rinką, šį tikslą 
įgyvendinant pagal SESV 114 straipsnio nuostatas;

23. mano, kad įgyvendinant reglamentavimo sistemą reikia stiprinti visuomenės 
pasitikėjimą DI, kartu sudarant sąlygas įmonėms kurti automatizuotas sistemas, 
neprarandant savo klientų pasitikėjimo; taip pat mano, kad įgyvendinant 
reglamentavimo sistemą reikėtų užtikrinti skaidrumą ir aiškiai informuoti vartotojus ir 
reglamentavimo institucijas apie atitinkamus reikalavimus;

24. mano, kad tokią sistemą reikėtų grįsti etiniu, į žmogų orientuotu ir principais 
grindžiamu požiūriu, taikomu per visą DI produktų kūrimo, diegimo ir gyvavimo ciklą, 
remiantis pagrindinių teisių išsaugojimu ir skaidrumo, paaiškinamumo (kai tinkama) ir 
atskaitomybės principais;

25. mano, kad naujų reglamentavimo reikalavimų taikymo sritį reikėtų išplėsti taip, kad DI, 
kuris laikomas keliančiu didžiausią riziką, būtų taikomi dauguma reglamentavimo 
reikalavimų; ragina Komisiją, be dabar galiojančiuose vartotojų teisės aktuose esančių 
nuostatų, parengti objektyvią žalos rizikos apskaičiavimo metodiką; mano, kad taikant 
tokią metodiką reikėtų vengti ribojamojo, dvikrypčio požiūrio, kuris greitai galėtų tapti 
nebeaktualus, priešingai – daugiausia dėmesio derėtų skirti DI kontekstui, taikymui ir 
konkrečiam panaudojimui;

26. pabrėžia, kad vykdant ES masto DI standartizaciją bus skatinamos inovacijos ir 
sąveikumas, be to, bus užtikrinama aukšto lygio vartotojų apsauga; pripažįsta, kad, nors 
jau nustatyta daug standartų, būtina toliau skatinti ir plėtoti bendrus DI standartus;
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27. mano, kad aiškiomis ir bendromis Komisijos parengtomis gairėmis grindžiama 
savanoriška patikimo DI ženklinimo sistema galėtų padėti padidinti vartotojų 
pasitikėjimą;

28. yra tvirtai įsitikinęs, kad nauji reglamentavimo reikalavimai ir vertinimai turėtų būti 
suprantami ir įgyvendinami, taip pat, kai galima, juos reikėtų įtraukti į esamus 
konkretiems sektoriams taikomus reikalavimus;

29. ragina Komisiją ir valstybes nares naudotis novatoriškomis reglamentavimo 
priemonėmis, pvz., ribota bandomąja reglamentavimo aplinka, siekiant startuoliams ir 
mažosioms įmonėms teikti aiškią pagalbą veiklos plėtrai, neatsižvelgiant į jų produktų 
rizikos pobūdį; mano, kad šiomis priemonėmis galima padėti skatinti inovacijas 
nedarant neigiamo poveikio vartotojų apsaugai;

30. mano, kad didelės rizikos DI reikėtų naudoti tik konkrečiais ir aiškiai pagrįstais tikslais, 
visapusiškai vadovaujantis taikytinų teisės aktų nuostatomis ir laikantis skaidrumo 
reikalavimų; pabrėžia, kad tai turės lemiamą reikšmę siekiant užtikrinti visuomenės 
pasitikėjimą ir paramą, susijusią su tokių technologijų diegimo būtinumu ir 
proporcingumu; ragina Komisiją atidžiai apsvarstyti, ar yra tam tikrų naudojimo atvejų, 
situacijų ir metodų, kurių atžvilgiu reikėtų taikyti konkrečius techninius standartus, 
įskaitant pagrindinius algoritmus; mano, kad, jei tokie techniniai standartai būtų priimti, 
juos reikėtų nuolat peržiūrėti ir vertinti iš naujo, atsižvelgiant į sparčią technologinę 
plėtrą;

31. ragina valstybes nares skatinti ir remti specializuotų dirbtinio intelekto produktų ir 
paslaugų peržiūros valdybų steigimą valstybėse narėse siekiant įvertinti galimą didelės 
rizikos ir poveikio DI grindžiamų projektų galimą naudą ir žalą;

32. pabrėžia, kad švietimas ir moksliniai tyrimai yra svarbūs DI; ragina Komisiją ir 
valstybes nares įsteigti ES DI kompetencijos centrą; mano, kad steigiant tokį 
kompetencijos centrą turėtų dalyvauti universitetai, įmonės ir mokslinių tyrimų 
institucijos; mano, kad toks centras gali padėti rengti specializuotus mokymus 
reguliavimo institucijoms ir gerinti jų veiklą;

33. ragina Komisiją atnaujinti esamą atsakomybės sistemą, kad būtų galima spręsti naujus 
uždavinius, susijusius su naujomis skaitmeninėmis technologijomis, pvz., su dirbtiniu 
intelektu;

34. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Apžvalga

Platesnis ekonomikos ir visuomenės skaitmeninimo procesas vyksta sparčiai ir lemia 
reikšmingus daugelio žmonių gyvenimo aspektų pokyčius. Tiek ryšių, tiek apsipirkimo, 
kelionių ar gamybos srityse skaitmeninė revoliucija yra pertvarkos katalizatorius, sukuriantis 
pramonės perversmui prilygstantį pokyčių tempą, dėl kurio atsiranda daug galimybių tiek 
Europos ekonomikai, tiek vartotojams. Pranešėja mano, kad šiuo metu bendroji skaitmeninė 
rinka yra visos vidaus rinkos pagrindas, todėl tinkamas jos veikimas yra labai svarbus 
veiksnys ES ekonomikos sėkmei užtikrinti.

Pranešėjos nuomone, svarbu, kad galėtume pasinaudoti visais galimais DI naudojimo 
privalumais, kartu atsižvelgdami į bet kokią šių technologijų keliamą būdingą didelę riziką ir 
ją mažindami, o šiam tikslui pasiekti reikia imtis konkrečių veiksmų.

Atsižvelgiant į tai, kad Komisija skaitmeninę sritį laiko prioritetine politikos sritimi, ir į tai, 
kad 2020 m. vasario mėn. ji paskelbė baltąją knygą dėl dirbtinio intelekto ir komunikatą 
„Europos skaitmeninės ateities formavimas“, šis pranešimas padės išryškinti kai kurias 
bendrojoje skaitmeninėje rinkoje šiuo metu kylančias kliūtis ir tai, ką galima padaryti siekiant 
pagerinti tokią padėtį. Be to, pranešime bus pateikta informacija apie galimą bet kurio būsimo 
konkretaus pasiūlymo dėl DI reglamentavimo taikymo sritį ir turinį, taip pat apie tai, kokias 
problemas juo reikia spręsti.

Rengdama šį pranešimą pranešėja įsipareigojo plačiai ir skaidriai konsultuotis su 
suinteresuotaisiais subjektais siekdama atsižvelgti į skirtingas nuomones apie šiuo metu 
bendrojoje skaitmeninėje rinkoje kylančias kliūtis, taip pat į tai, kaip jas būtų galima pašalinti 
ir kaip turėtume reglamentuoti DI ateityje.

Pranešėja mano, kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant pašalinti šiuo metu tinkamam 
bendrosios skaitmeninės rinkos veikimui kylančias kliūtis, imtis konkrečių veiksmų siekiant 
sukurti ekosistemą, kuri leistų Europoje siekti rezultatyvumo skaitmeninimo srityje, taip pat 
sukurti novatorišką ir patikimą DI produktų, paslaugų ir taikomųjų programų vidaus rinką, 
kurioje būtų užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos lygis.

Pranešėja laikosi nuomonės, kad DI atžvilgiu ir toliau gali būti taikoma daugelis galiojančių 
skaitmeninių paslaugų teisės aktų ir kiti konkrečių sektorių teisės aktai; apskritai juos galima 
atnaujinti arba pritaikyti siekiant, kad jais būtų geriau atsižvelgiama ir reaguojama į dėl naujų 
ir besiformuojančių technologijų keliamas problemas. Tais atvejais, kai kyla papildomų 
neaiškumų ir problemų, kurių negalima išspręsti taikant esamas ES teisės aktų sistemas, reikia 
priimti keletą naujų teisės aktų.

Bendrajai skaitmeninei rinkai kylančios kliūtys

Pranešėja mano, kad kuriant skaitmeninę bendrąją rinką svarbiausia mažinti vidaus rinkos 
susiskaidymą siekiant, kad nacionaliniu lygmeniu nebūtų laikomasi nevienodo požiūrio ir 
būtų imamasi veiksmų, kad rinka būtų labiau integruota ir suderinta;
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pranešėja mano, kad visais būsimais Komisijos pasiūlymais, susijusiais su komunikatu 
„Europos skaitmeninės ateities formavimas“, reikėtų spręsti visas esamo bendrosios 
skaitmeninės rinkos susiskaidymo problemas, panaikinti visas nepagrįstas kliūtis ir, mažinant 
biurokratizmą, remti inovacijas. Pranešėja mano, kad turime sukurti konkurencingą, 
prieinamą, technologiškai neutralią, inovacijoms palankią, į žmogų orientuotą, patikimą 
skaitmeninę bendrąją rinką, kurioje būtų sudarytos sąlygos užtikrinti saugią duomenų 
visuomenę ir ekonomiką;

Pranešėja mano, jog tai, kad veiksmingai neužtikrinamas vykdymas, yra viena iš kliūčių, 
kurią ji norėtų aptarti savo pranešime. Pranešėja taip pat pabrėžia, kad reikia remti 
pagrindinius skaitmeninės ekonomikos veiksnius, didinti investicijų apimtį ir šaltinius, kurti 
naujų ir besiformuojančių technologijų Europos standartus, užtikrinti konkurencingą duomenų 
ekonomiką ir suteikti vartotojams galių, kad jie galėtų įveikti esamas kliūtis, taip pat padidinti 
vartotojų gerovę bei Europos konkurencingumą.

Pranešėja norėtų, kad pranešime būtų aptartos ir pasiūlytos tam tikros konkrečios priemonės, 
kurias Komisija galėtų įgyvendinti kaip tolesnius veiksmus, susijusius su savo 2020 m. 
vasario mėn. paskelbtu komunikatu.

DI

Pranešėja palankiai vertina vasario mėn. paskelbtą Komisijos baltąją knygą dėl dirbtinio 
intelekto. Šiame sektoriuje vyrauja didelė pasaulinė konkurencija ir siekiama nustatyti 
pasaulinius DI standartus. Pranešėjos nuomone, jei norime, kad šie standartai būtų parengti 
atsižvelgiant į mūsų vertybes, svarbu, kad būtume vieningi ir laikytumės proporcingo ir 
nuoseklaus ES požiūrio į šią technologiją. Šiuo metu nacionaliniu lygmeniu laikomasi 
įvairaus ir nevienodo požiūrio. Pranešėjos nuomone, tokia padėtis lems tik tai, kad su 
kliūtimis susidurs visa ES.

Pranešėja teigiamai vertina galimą šios technologijos naudą ir atkreipia dėmesį į jau matomus 
teigiamus pokyčius pasitelkiant DI COVID-19 krizės sukeltoms problemoms spręsti. 
Pranešėja mano, kad ši technologija gali atlikti svarbų vaidmenį tiek ekonomikai atsigaunant 
po COVID-19 protrūkio, tiek siekiant plataus užmojo klimato politikos tikslų. Vis dėlto 
pranešėja taip pat visiškai pripažįsta, kad DI gali kelti įvairios rizikos ir žalos, tokios kaip 
nepakankamas skaidrumas ar atsakomybė, šališkas sprendimų priėmimas ir su privatumu 
susijusios problemos, ir kad siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą, padidinti pasitikėjimą DI, o 
kartu paspartinti ir jo diegimą bei platesnį pritaikymą, šiuos susirūpinimą keliančius 
klausimus reikia spręsti bet kuriuo būsimu reglamentu. Be to, pranešėja mano, kad 
vadovaujantis šiuo požiūriu galima sukurti teisinį tikrumą pramonei siekiant, kad būtų 
remiamos investicijos.

Pranešėjos nuomone, Komisija, laikydamasi savo požiūrio į dirbtinį intelektą, turėtų parengti 
principais grindžiamą sistemą, kuri remtųsi pagrindinėmis teisėmis ir skaidrumo, 
atskaitomybės ir prireikus paaiškinamumo vertybėmis. Svarbu, kad vartotojai žinotų, kada jie 
susiduria su dirbtiniu intelektu, sudaryti tam tikras galimybes kreiptis pagalbos dėl priimtų 
sprendimų ir užtikrinti, kad prireikus tokie sprendimai galėtų būti paaiškinami vartotojui. 
Pranešėja mano, kad šiuo tikslu būtina priimti konkretų ES reglamentą dėl DI, kuris taip pat 
galėtų papildyti atitinkamus galiojančius teisės aktus.

Pranešėja mano, kad Komisija turėtų skatinti šiuos principus visais dirbtinio intelekto 
produktų, paslaugų ir taikomųjų programų kūrimo etapais. Pranešėjos nuomone, atsižvelgiant 
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į sparčiai kintantį sektoriaus pobūdį, Komisija turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti 
veiksmingą ir plačią dirbtinio intelekto apibrėžtį, kuri būtų taikoma kuo įvairesniems DI 
produktams, paslaugoms ir prietaikoms ir kuria būtų užtikrinama, kad bet koks siūlomas 
naujas reglamentas būtų pakankamai lankstus, kad jį būtų galima pritaikyti prie galimų 
būsimų pokyčių.

Pranešėja pritaria rizika grindžiamam Komisijos požiūriui į DI reglamentą ir mano, kad 
Komisija vis dėlto turėtų vengti taikyti dvikryptį požiūrį į rizikos kategorijų nustatymą ir 
parengti patikimą objektyvią metodiką, kuria vadovaujantis būtų nustatoma, kada DI kelia 
didelę riziką, atsižvelgiant į konkretų naudojimo atvejį ir aplinkybes. Pranešėja mano, kad 
svarbu nesukurti perteklinio sektoriaus reglamentavimo ir kad bet kokio pobūdžio DI 
naudojimui, kuris, kaip aiškiai nustatyta, kelia didžiausią riziką, reikėtų taikyti daugelį 
reglamentavimo reikalavimų.

Be to, pranešėjos nuomone, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad DI atžvilgiu taikoma daug 
galiojančių teisės aktų ir kad Komisija turi aiškiai į tai atsižvelgti, kad būtų išvengta 
biurokratizmo ir laikomasi principo „kiek plius, tiek minus“. Visi nauji pasiūlymai turėtų 
nuosekliai atitikti esamus reikalavimus.

Pranešėja mano, kad svarbu parengti bendrus DI standartus ir tai, kad svarbu toliau imtis 
veiksmų ES ir atitinkamuose tarptautiniuose forumuose kuriant bendrus DI standartus.

Pranešėjos nuomone, siekiant, kad būtų saugiai kuriami DI produktai, reikėtų pasitelkti naujas 
reglamentavimo priemones, pvz., ribotą bandomojo reglamentavimo aplinką, taip apsaugant 
vartotojus, kartu padedant MVĮ ir startuoliams plėsti veiklą, – taip bus prisidedama prie 
tinkamos DI ekosistemos ES kūrimo. Pranešėja taip pat mano, kad tokios iniciatyvos, kaip 
savanoriškas patikimo DI ženklinimas laikantis minėtų principų, galėtų būti naudinga 
priemonė.

Galiausiai pranešėja mano, kad tinkamas vykdymo užtikrinimas yra labai svarbus veiksnys 
sėkmingiems ES rezultatams šioje srityje užtikrinti. Labai svarbu, kad vykdymas būtų 
užtikrinamas tarpvalstybiniu mastu ir tarp sektorių, ir, pranešėjos nuomone, šio tikslo būtų 
paprasčiau siekti taikant veiksmingą sistemą, kurią, įsigaliojus bet kuriam reglamentui, 
nustatytų Komisija, kartu pateikdama aiškias ir atnaujintas gaires. Pranešėjos nuomone, 
siekiant reglamentuoti dirbtinį intelektą reikės, kad reguliavimo institucijos būtų aukštos 
specializacijos bei turėtų išsamių žinių, kurių kol kas dar gali būti neįgijusios. Pranešėja 
mano, kad įsteigus ES dirbtinio intelekto kompetencijos centrą būtų galima padėti užtikrinti, 
kad reguliavimo institucijos turėtų priemonių savo darbui atlikti ir kad visose valstybėse 
narėse būtų laikomasi vienodos reguliavimo sistemos.

PRIEDAS. PRANEŠĖJAI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ IR ASMENŲ 
SĄRAŠAS.

Toliau pateiktą sąrašą vien savo noru ir tik savo atsakomybe parengė pranešėja. Rengiant 
pranešimą, iki jo priėmimo komitete dienos pranešėjai talkino toliau išvardyti subjektai ar 
asmenys:

Subjektas Asmuo
Europos vartotojų organizacijų asociacija 
(BEUC)

David Martin
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Ernani Cerasaro
Organizacija „European digital rights“ 
(EDRi)

Sarah Chander

Organizacija „Insurance Europe“ Arthur Hilliard
Organizacija „DIGITALEUROPE“ Julien Chasserieau
Organizacija „Allied for Startups“ Benedikt Blomeyer
Europos prekių ženklų asociacija Razvan Antemir
Informacijos politikos lyderystės centras 
(CIPL)

Bojana Bellamy

BSA Thomas Boué
Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir 
technologijų generalinis direktoratas

Kilian Gross

Martin Bailey
Jorge Remuinan Suarez
Mihail Adamescu


