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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât tehnologiile din domeniul inteligenței artificiale (IA) sunt dezvoltate rapid și 
sunt utilizate în multe sectoare, oferind șanse uriașe statelor membre, cetățenilor 
acestora și economiei europene;

B. întrucât, având în vedere criza provocată de coronavirus și efectul său semnificativ 
asupra vieții noastre în contextul creșterii utilizării instrumentelor digitale, este și mai 
urgentă crearea unui cadru fiabil și sigur pentru aplicarea IA;

C. întrucât utilizarea IA prezintă și riscuri și ridică semne de întrebare cu privire la etica, 
sfera și transparența colectării, utilizării și difuzării datelor personale;

D. întrucât cadrul juridic actual al UE, inclusiv protecția consumatorilor, precum și 
normele privind siguranța produselor și răspunderea nu sunt întotdeauna adecvate 
scopului de a răspunde efectiv riscurilor generate de IA, robotică și tehnologiile conexe,

1. subliniază necesitatea de a construi un cadru fiabil și sigur pentru aplicarea IA care se 
bazează pe legislația existentă; consideră că aplicarea IA în Uniune și utilizarea conexă 
a datelor cu caracter personal ale cetățenilor UE ar trebui să respecte valorile și 
drepturile noastre fundamentale, așa cum sunt recunoscute de Carta drepturilor 
fundamentale a UE, cum ar fi demnitatea umană, viața privată, protecția datelor și 
securitatea;

2. evidențiază importanța dezvoltării unui mediu IA capabil să exploateze la maximum 
posibilitățile și să reducă la minimum riscurile tehnologiilor IA și, mai ales, să prevină 
utilizarea acestora cu rea-intenție; subliniază că, pentru a evita incertitudinea juridică, 
acest cadru ar trebui să stabilească clar regimurile adecvate de răspundere, 
responsabilitate, securitate și trasabilitate;

3. subliniază faptul că, întrucât IA cuprinde, prin definiție, prelucrarea datelor, ea trebuie 
să respecte legislația UE privind protecția datelor, în special Regulamentul general 
privind protecția datelor (RGPD);

4. reamintește că IA poate genera lipsă de imparțialitate și, prin urmare, diferite forme de 
discriminare pe motive de gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, trăsături 
genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o 
minoritate națională, proprietate, naștere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală; în 
acest sens, reamintește că drepturile tuturor trebuie protejate pe deplin și că nu ar trebui 
să fie permise în niciun fel inițiativele în domeniul IA care sunt discriminatorii;

5. subliniază că această lipsă de imparțialitate și discriminare pot apărea din seturile de 
date care sunt deja părtinitoare, reflectând discriminarea existentă actualmente în 
societate; subliniază că IA trebuie să evite prejudecăți care conduc la o discriminare 
interzisă și nu trebuie să reproducă procesele de discriminare; subliniază necesitatea de 
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a lua în considerare aceste riscuri la conceperea tehnologiilor IA, precum și importanța 
colaborării cu furnizorii de tehnologie IA pentru eliminarea lacunelor persistente care 
facilitează discriminarea; recomandă ca echipele care concep și dezvoltă IA să reflecte 
diversitatea societății;

6. subliniază că asigurarea integrității și securității rețelelor de IA și robotică 
interconectate este esențială și că trebuie luate măsuri ferme pentru a asigura rezistența 
împotriva atacurilor și a preveni încălcările securității, scurgerile de date, „otrăvirea” 
datelor („data poisoning”), atacurile cibernetice și utilizarea abuzivă a datelor cu 
caracter personal;

7. reiterează importanța dotării autorităților publice independente de protecție a datelor cu 
resursele necesare pentru a le permite să monitorizeze și să asigure în mod eficace 
respectarea legislației privind protecția datelor;

8. subliniază că este important ca algoritmii să fie transparenți pentru a proteja pe deplin 
drepturile fundamentale; subliniază necesitatea ca legiuitorii, având în vedere 
consecințele etice și juridice importante, să ia în considerare chestiunea complexă a 
răspunderii, în special legată de daunele materiale și/sau daunele provocate persoanelor, 
și că răspunderea în toate aplicațiile IA ar trebui să revină întotdeauna unei persoane 
fizice sau juridice.

9. constată că IA este adesea utilizată pentru a permite algoritmilor de luare automată a 
deciziilor să difuzeze și să organizeze conținutul prezentat utilizatorilor; subliniază că 
acești algoritmi sunt o „cutie neagră” pentru utilizatori; invită Comisia să propună 
recomandări pentru a extinde controlul utilizatorilor asupra conținutului pe care îl 
afișează și să oblige aplicațiile și platformele online de utilizare a IA să le ofere 
utilizatorilor posibilitatea de a alege conținutul afișat într-o ordine neutră, pentru a le 
oferi un control mai mare asupra modului în care este clasificat conținutul, inclusiv 
opțiunile de clasificare în afara obiceiurilor lor obișnuite de consum și pentru a renunța 
complet la orice gestionare a conținutului;

10. subliniază că dezvoltarea sistemelor IA trebuie să respecte principiile transparenței și 
responsabilității și să permită înțelegerea de către oameni a acțiunilor și deciziilor 
determinate de tehnologia IA; subliniază importanța asigurării unei abordări centrate pe 
factorul uman atunci când se elaborează cadrul de reglementare pentru tehnologiile IA, 
pentru a garanta respectarea drepturilor fundamentale; subliniază, în acest sens, că 
utilizatorii trebuie să fie conștienți de modul în care sunt utilizate datele lor și de 
momentul în care comunică sau interacționează cu un sistem IA pentru a spori gradul de 
conștientizare, încrederea și încrederea consumatorilor în noile tehnologii;

11. reamintește că Regulamentul general privind protecția datelor include dreptul de a fi 
informat în privința logicii implicate în prelucrarea datelor;

12. reamintește că, în conformitate cu articolul 22 din RGPD, persoanele vizate au dreptul 
la intervenția umană atunci când o decizie bazată pe prelucrarea automată le afectează 
semnificativ.
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