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 1. Numele şi numărul documentului:  
 În conformitate cu art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în 
temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr. 1 și Protocolului nr. 2, 
anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată cu Cartea Albă - Inteligenţa artificială - O 
abordare europeană axată pe excelenţă şi încredere. 
 2. Data sesizării: 09.03.2020 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 25.03.2020 
 4. Dezbateri în data: 26.03.2020 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
 - Comisia Europeană sprijină o abordare orientată spre reglementare și investiții, având un 
dublu obiectiv: să promoveze adoptarea inteligența artificială (IA) și să vizeze riscurile asociate 
anumitor utilizări ale acestei noi tehnologii. Scopul prezentei Cărți Albe este stabilirea opțiunilor 
de politică prin care se pot realiza aceste obiective. Creșterea economică durabilă și bunăstarea 
societală a Europei actuale și viitoare se bazează din ce în ce mai mult pe valoarea creată de date. 
Europa își poate combina punctele forte în materie de tehnologie și industrie cu o infrastructură 
digitală de înaltă calitate și cu un cadru de reglementare bazat pe valorile sale fundamentale 
pentru a deveni un lider mondial în domeniul inovării în economia bazată pe date și în aplicațiile 
sale; 
 - IA este una dintre cele mai importante aplicații ale economiei bazate pe date, fiind un 
ansamblu de tehnologii care combină date, algoritmi și putere de calcul. IA ne va schimba viața 
prin îmbunătățirea asistenței medicale, creșterea eficienței agriculturii, contribuirea la atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, îmbunătățirea eficienței sistemelor de producție cu 
ajutorul întreținerii bazate pe analiza predictivă, îmbunătățirea securității europenilor și în multe 
alte moduri pe care abia începem să ni le imaginăm. IA poate avea un rol semnificativ în 
realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și în sprijinirea procesului democratic și a 
drepturilor sociale. IA implică o serie de riscuri potențiale, cum ar fi un proces decizional opac, 
discriminarea de gen sau de alt tip, intruziunea în viața noastră privată sau utilizarea în scopuri 
infracționale; 
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  - este necesară o abordare europeană solidă pentru a valorifica oportunitățile și a aborda 
provocările legate de IA, iar UE trebuie să aibă o poziție unitară și să își definească o cale 
proprie, bazată pe valorile europene și drepturile noastre fundamentale - demnitatea umană și 
protecția vieții private;  

- Carte Albă descrie o serie de opțiuni de politică menite să permită dezvoltarea sigură și 
în condiții de încredere a inteligenței artificiale în Europa, cu respectarea deplină a valorilor și 
drepturilor cetățenilor UE, prin realizarea unui „ecosistem de excelență” de-a lungul întregului 
lanț valoric, începând cu cercetarea și inovarea, ce ar trebui să dea cetățenilor încredere să 
utilizeze aplicațiile IA, iar întreprinderilor și organizațiilor publice ar trebui să le ofere securitatea 
juridică necesară pentru a inova cu ajutorul IA;  

- Europa dispune de centre de cercetare de excelență și start-up-uri inovatoare și ocupă un 
loc de lider la nivel mondial în domeniul roboticii și în sectoare competitive ale industriei 
prelucrătoare și ale serviciilor, de la autovehicule până la asistență medicală, energie, servicii 
financiare și agricultură. Europa deține, de asemenea, volume mari de date publice și industriale, 
al căror potențial este în prezent insuficient exploatat. Europa are atuuri industriale recunoscute în 
sectorul sistemelor digitale sigure și securizate cu un consum de energie redus, care sunt esențiale 
pentru dezvoltarea în continuare a IA. Europa produce peste un sfert din roboții industriali și 
profesionali și joacă un rol important în dezvoltarea și utilizarea aplicațiilor informatice pentru 
întreprinderi și organizații, precum și a aplicațiilor care sprijină guvernarea electronică și 
„întreprinderea inteligentă”; 

- poziția puternică a Europei în domeniul cercetării se explică și prin programul de 
finanțare al UE. În ultimii trei ani, finanțarea UE pentru cercetare și inovare în domeniul IA a fost 
majorată la 1,5 miliarde EUR, reprezentând o creștere cu 70 %, în comparație cu perioada 
precedentă. Cu toate acestea, investițiile în cercetare și inovare din Europa au în continuare o 
valoare scăzută comparativ cu investițiile publice și private din alte regiuni ale lumii; 

- Europa se află în prezent într-o situație defavorabilă în privința aplicațiilor pentru 
consumatori și a platformelor online. Modul în care datele sunt stocate și procesate se va schimba 
următorii cinci ani, iar Europa este lider mondial în domeniul componentelor electronice cu 
consum redus de energie, care sunt esențiale pentru următoarea generație de procesoare 
specializate pentru IA și în domeniul soluțiilor neuromorfice, care sunt ideale pentru 
automatizarea proceselor industriale. Este necesar să se construiască punți între disciplinele care 
în prezent funcționează separat, cum ar fi învățarea automată și învățarea profundă și metodele 
simbolice; 

- În contextul Strategiei privind IA (adoptată în aprilie 2018), în decembrie 2018, Comisia 
a prezintat un plan coordonat, valabil până în 2027, ce propune circa 70 de acțiuni comune pentru 
o cooperare mai strânsă și mai eficientă între statele membre și Comisie în domenii-cheie, precum 
cercetarea, investițiile, acceptarea de către piață, competențele și talentele, datele și cooperarea 
internațională. Scopul este maximizarea impactului investițiilor în cercetare, inovare și 
implementare, evaluarea strategiilor naționale în domeniul IA și valorificarea și extinderea 
Planului prin: o revizuire a planului coordonat; crearea unor centre de excelență și de testare 
pentru finanțarea cărora să se poată combina investiții europene, naționale și private și va adopta 
eventual un nou instrument juridic; crearea și sprijinirea de rețele ale celor mai bune universități 
și institute de învățământ superior, pentru ca acestea să atragă cei mai buni profesori și oameni de 
știință și să ofere programe de masterat de prim rang la nivel mondial în domeniul IA; crearea a 
cel puțin unui centru de inovare digitală în fiecare stat membru cu un grad ridicat de specializare 
în domeniul IA (Comisia și Fondul European de Investiții vor lansa un program-pilot în valoare 
de 100 de milioane EUR care va oferi finanțare prin capitaluri proprii pentru proiecte inovatoare 
în domeniul IA); instituirea unui nou parteneriat public-privat în domeniul IA, al datelor și al 
roboticii (sectorul privat trebuie să fie implicat pe deplin în stabilirea agendei de cercetare și 
inovare); inițierea de dialoguri sectoriale deschise și transparente, acordând prioritate operatorilor 
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din domeniul asistenței medicale, al administrațiilor din mediul rural și al administrației publice 
(administrațiile publice, spitalele, serviciile de utilități și de transport, autoritățile de supraveghere 
financiară și alte domenii de interes public să introducă în activitățile lor produse și servicii 
bazate pe IA); 

- Europa are nevoie de un centru emblematic de cercetare, inovare și expertiză care să 
coordoneze aceste eforturi, să fie o referință mondială a excelenței în domeniul IA și să poată 
atrage investiții și cei mai talentați specialiști în domeniu. Activitatea trebuie concentrată asupra 
sectoarelor în care Europa are potențialul de a deveni campioană la nivel mondial, cum ar fi 
industria, sănătatea, transporturile, finanțele, lanțurile valorice agroalimentare, energia/mediul, 
ingineria forestieră, observarea Pământului și spațiul. La fel de importantă este și crearea de spații 
de testare și experimentare care să sprijine dezvoltarea și implementarea ulterioară a noilor 
aplicații ale IA. Centrele de inovare digitală și platforma de IA la cerere ar trebui să fie 
consolidate în continuare și să favorizeze colaborarea între IMM-uri; 

- Comisia va prezenta în curând o consolidare a Agendei pentru competențe, care 
urmărește ca toți cetățenii europeni să poată beneficia de transformările ecologice și digitale ale 
economiei UE, de învățarea și analiza predictivă, cu scopul de a îmbunătăți sistemele de educație 
și de formare și de a le adapta la era digitală; 

- dezvoltarea competențelor necesare pentru a lucra în domeniul IA și actualizarea 
competențelor forței de muncă pentru ca acestea să corespundă transformării generate de IA se 
vor număra printre prioritățile versiunii revizuite a Planului coordonat privind IA care urmează să 
fie elaborată împreună cu statele membre; 

- ca orice nouă tehnologie, utilizarea IA prezintă atât oportunități, cât și riscuri: cetățenii se 
tem că nu vor avea nicio putere să își apere drepturile și siguranța, iar întreprinderile sunt 
preocupate de insecuritatea juridică. În acest sens, au fost stabilite șapte cerințe esențiale ce 
trebuie respectate: implicare și supraveghere umană; robustețe tehnică și siguranță; respectarea 
vieții private și guvernanța datelor; transparență; diversitate, nediscriminare și echitate; bunăstare 
societală și de mediu și responsabilitate. Existența unui cadru de reglementare european clar, care 
să lase loc evoluțiilor ulterioare, ar consolida încrederea consumatorilor și a întreprinderilor în IA 
și, prin urmare, ar accelera adoptarea tehnologiei; 

- IA poate aduce beneficii importante, însă poate cauza și prejudicii atât materiale 
(siguranța și sănătatea persoanelor, inclusiv pierderea de vieți omenești, daunele materiale), cât și 
morale (nerespectarea vieții private, limitarea dreptului la libertatea de exprimare, nerespectarea 
demnității umane, discriminarea, de exemplu, la ocuparea unui loc de muncă). Cadrul de 
reglementare ar trebui să se concentreze asupra modalităților prin care se pot reduce la minimum 
diversele riscuri de prejudicii, în special cele mai semnificative. Principalele riscuri legate de 
utilizarea IA vizează aplicarea normelor menite să protejeze drepturile fundamentale (cum ar fi 
protecția datelor cu caracter personal și a vieții private și nediscriminarea), precum și aspectele 
legate de siguranță  și de răspundere, precum: riscurile pentru drepturile fundamentale, inclusiv 
protecția datelor cu caracter personal și a vieții private și discriminarea; riscuri pentru siguranță și 
funcționarea eficace a regimului de răspundere; 

- deși legislația UE rămâne în principiu aplicabilă integral, indiferent de implicarea IA, 
este important să se evalueze dacă se poate asigura respectarea sa adecvată pentru a aborda 
riscurile pe care le creează sistemele de IA sau dacă sunt necesare ajustări ale anumitor 
instrumente juridice. Comisia este de părere că s-ar putea îmbunătăți cadrul legislativ pentru a 
face față următoarelor riscuri și situații:  aplicarea și asigurarea respectării efective a legislației 
existente de la nivelul UE și de la nivel național; limitările domeniului de aplicare al legislației 
existente a UE; funcționalitatea schimbătoare a sistemelor de IA; incertitudinea în ceea ce 
privește atribuirea responsabilităților între diferiții operatori economici din lanțul de 
aprovizionare; modificarea conceptului de siguranță; 
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- IA ar trebui definită în mod clar în scopul Cărții Albe, precum și în scopul oricărei 
posibile inițiative viitoare de elaborare de politici. Definiția IA va trebui să fie suficient de 
flexibilă pentru a ține seama de progresele tehnice și totodată suficient de precisă pentru a oferi 
securitatea juridică necesară, la fel și elementele principale care alcătuiesc IA: „datele” și 
„algoritmii”. Algoritmii pot continua să învețe atunci când sunt utilizați; 

- sunt necesare criterii clare de diferențiere între diferitele aplicații ale IA, în special pentru 
a stabili dacă acestea prezintă sau nu un „risc ridicat”. Aplicația ar trebui să fie considerată, în 
general, cu risc ridicat în funcție de miză, și anume analizând dacă atât sectorul, cât și utilizarea 
preconizată implică riscuri semnificative, în special din punctul de vedere al protecției siguranței, 
a drepturilor consumatorilor și a drepturilor fundamentale. O aplicație a IA ar trebui considerată 
ca prezentând un risc ridicat dacă îndeplinește următoarele două criterii cumulative: este utilizată 
într-un sector în care este probabil să apară riscuri semnificative; aplicația IA în sectorul în cauză 
este, în plus, utilizată în așa fel încât este probabil să apară riscuri semnificative. Cerințele pentru 
aplicațiile IA cu risc ridicat ar putea viza următoarele elemente-cheie: datele de antrenament; 
păstrarea datelor și a evidențelor;  informațiile care trebuie furnizate; soliditatea și precizia; 
supravegherea umană; cerințele specifice pentru anumite aplicații specifice ale IA, cum ar fi cele 
utilizate în scopul identificării biometrice la distanță; 

- în ceea ce privește destinatarii, cerințelor juridice care s-ar aplica în legătură cu aplicațiile 
IA cu risc ridicat, trebuie să țină cont de două aspecte principale: modul în care trebuie repartizate 
obligațiile între operatorii economici implicați și sfera geografică a intervenției legislative 
(cerințele să fie aplicabile tuturor operatorilor economici relevanți care furnizează produse sau 
servicii bazate pe IA în UE, indiferent dacă aceștia sunt stabiliți sau nu în UE). Având în vedere 
riscul ridicat pe care anumite aplicații ale IA îl prezintă pentru cetățeni și societatea, o evaluare 
prealabilă obiectivă a conformității ar fi necesară pentru a verifica și a asigura respectarea unora 
dintre cerințele obligatorii aplicabile aplicațiilor cu risc ridicat. Pentru aplicațiile IA care nu sunt 
considerate „cu risc ridicat”, pe lângă legislația aplicabilă, ar exista opțiunea instituirii unui 
sistem de etichetare voluntară, prin care operatorii economici să semnaleze că produsele și 
serviciile sunt de încredere; 

- IA este o tehnologie strategică ce oferă numeroase beneficii cetățenilor, întreprinderilor 
și societății în ansamblu, cu condiția ca aceasta să fie centrată pe factorul uman, etică și durabilă 
și să respecte drepturile și valorile fundamentale. Pentru a valorifica pe deplin oportunitățile 
oferite de IA, Europa trebuie să dezvolte și să consolideze capacitățile industriale și tehnologice 
necesare. Abordarea europeană privind IA urmărește să promoveze capacitatea de inovare a 
Europei în domeniul IA, sprijinind în același timp dezvoltarea și adoptarea unei IA etice și de 
încredere în întreaga economie a UE.   

- prin Strategia europeană privind datele, care însoțește Cartea Albă, se urmărește ca 
Europa să devină cea mai atractivă, cea mai sigură și cea mai dinamică economie bazată pe date 
din lume. Strategia prevede mai multe măsuri de politică, inclusiv mobilizarea investițiilor private 
și publice, necesare pentru realizarea acestui obiectiv. 

 
În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți, întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil Cărții Albe.  
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