
 
Przyszłość sztucznej inteligencji: co proponują
posłowie
 
Jak UE może poprawić swoją światową pozycję w dziedzinie sztucznej inteligencji? Na
majowej sesji plenarnej europosłowie przegłosowali propozycje na  jej długoterminowy
rozwój.
 

Po 18 miesiącach badania kwestii sztucznej inteligencji (AI), Komisja Specjalna ds. Sztucznej
Inteligencji w Epoce Cyfrowej (AIDA) przygotowała sprawozdanie, w którym proponuje
unijny plan działania dotyczący sztucznej inteligencji - całościowe, wspólne,
długoterminowe podejście w tym zakresie, podkreślające kluczowe unijne wartości i cele oraz
kontynuujące obecne wysiłki ustawodawcze UE w tej dziedzinie.
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Chociaż tworzenie  humanoidalnych robotów pobudza wyobraźnię, potencjalne korzyści płynące ze sztucznej inteligencji są dużo większe.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/sztuczna-inteligencja-w-ue/20200827STO85804/sztuczna-inteligencja-co-to-jest-i-jakie-ma-zastosowania
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/sztuczna-inteligencja-w-ue/20201015STO89417/regulacje-ws-sztucznej-inteligencji-oczekiwania-parlamentu


W sprawozdaniu stwierdza się, że UE pozostaje w tyle pod względem rozwoju, badań i
inwestycji w AI i musi zwiększyć swoje wysiłki, ponieważ AI ma kluczowe znaczenie dla
transformacji cyfrowej UE, a jej wpływ na gospodarkę i życie codzienne będzie tylko rósł.
 
Sztuczna inteligencja: szanse i zagrożenia
 
Unijne przepisy i zabezpieczenia powinny zagwarantować, że sztuczna inteligencja przyniesie
ogromne korzyści we wszystkich obszarach - od zielonej transformacji i zdrowia po przemysł,
zarządzanie publiczne, rolnictwo i wydajność pracy.
 
Raport ostrzega, że UE musi szybko opracować jasne standardy oparte na wartościach UE, bo
w przeciwnym razie zostaną one ustanowione gdzie indziej.
 

" Bycie światową potęgą oznacza bycie liderem w
dziedzinie sztucznej inteligencji.  "
Sprawozdanie na temat sztucznej inteligencji w erze cyfrowej

Więcej informacji
Sztuczna inteligencja: posłowie chcą, aby UE wyznaczała globalne standardy [EN]
Komunikat prasowy po głosowaniu nad sprawozdaniem w komisji
Sztuczna inteligencja: musimy działać szybko, aby wykorzystać potencjał UE (wywiad z
Axelem Vossem, posłem odpowiedzialnym za przeprowadzenie sprawozdania przez
Parlament Europejski)
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/transformacja-cyfrowa/20210414STO02010/transformacja-cyfrowa-znaczenie-korzysci-i-polityka-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/sztuczna-inteligencja-w-ue/20200918STO87404/sztuczna-inteligencja-szanse-i-zagrozenia
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220429IPR28228/artificial-intelligence-meps-want-the-eu-to-be-a-global-standard-setter
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220318IPR25801/artificial-intelligence-the-eu-needs-to-act-as-a-global-standard-setter
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20211118STO17612/sztuczna-inteligencja-musimy-dzialac-szybko-aby-wykorzystac-potencjal-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20211118STO17612/sztuczna-inteligencja-musimy-dzialac-szybko-aby-wykorzystac-potencjal-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20211118STO17612/sztuczna-inteligencja-musimy-dzialac-szybko-aby-wykorzystac-potencjal-ue

