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Comunicat de presă FRA 

Viena/Berlin, 14 decembrie 2020 

Acum este momentul să ne asigurăm că inteligența artificială 

funcționează pentru europeni 

De la urmărirea gradului de răspândire a pandemiei de COVID-19 până la luarea 

deciziei privind persoanele care vor primi beneficii sociale, inteligența artificială (IA) 

afectează viețile a milioane de europeni. Automatizarea poate îmbunătăți procesul 

decizional. Dar IA poate să genereze greșeli și discriminare, aspecte ce pot fi  dificil de 

contestat. Un nou raport al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 

(FRA) relevă faptul că există o confuzie în ceea ce privește impactul IA asupra 

drepturilor oamenilor. Există confuzie chiar și la nivelul organizațiilor care o utilizează 

deja. FRA solicită factorilor de decizie să pună la dispoziție mai multe îndrumări cu 

privire la modul în care se aplică regulile existente pentru IA și să se asigure că orice 

act legislativ viitor în domeniul IA protejează drepturile fundamentale. 

„IA nu este infailibilă, este creată de oameni – iar oamenii pot greși. De aceea oamenii trebuie 

să știe atunci când se folosește IA, cum funcționează și cum să conteste deciziile automatizate. 

Uniunea Europeană trebuie să clarifice aplicarea regulilor existente în cazul IA. De asemenea, 

organizațiile trebuie să analizeze în ce mod tehnologiile lor pot afecta drepturile oamenilor atât 

în dezvoltarea, cât și în utilizarea IA,” spune directorul FRA Michael O’Flaherty. „Avem 

posibilitatea de a modela IA nu doar pentru a asigura respectarea drepturilor omului și 

fundamentale, ci și pentru a le proteja și promova.” 

În raportul FRA intitulat „Getting the future right – Artificial intelligence and fundamental rights” 

(Înțelegerea viitorului – Inteligența artificială și drepturile fundamentale) sunt identificate 

capcanele utilizării IA, ca de exemplu, în activități polițienești bazate pe analiză predictivă, în 

diagnosticul medical, serviciile sociale și publicitatea direcționată. Prin raport se face apel la 

Uniunea Europeană și statele membre: 

 Să se asigure că IA respectă TOATE drepturile fundamentale - IA poate afecta multe 

drepturi - nu doar viața privată sau protecția datelor. De asemenea, poate să genereze 

discriminare sau să împiedice înfăptuirea justiției. Orice legislație viitoare în domeniul IA 

trebuie să țină cont de acest lucru și să instituie măsuri de protecție eficace. 

 Să garanteze că oamenii pot contesta deciziile luate de IA - oamenii trebuie să știe 

când și cum se utilizează IA, precum și modalitatea și locul în care să depună plângeri. 

Organizațiile care utilizează IA trebuie să fie în măsură să explice cum iau decizii sistemele 

lor.  

 Să evalueze IA înainte și în timpul utilizării acesteia pentru a reduce efectele 

negative - organizațiile private și publice ar trebui să desfășoare evaluări ale modului în 

care IA ar putea afecta drepturile fundamentale.  

 Să asigure mai multe îndrumări cu privire la normele privind protecția datelor - 

Uniunea Europeană ar trebui să clarifice în mod detaliat modul în care sunt aplicate normele 

privind protecția datelor pentru IA. De asemenea, trebuie clarificate mai mult implicațiile 

procesului de decizie automatizat și dreptul la controlul uman atunci când se utilizează IA. 

 Să analizeze dacă IA generează discriminare – gradul de cunoaștere a potențialului IA 

de a genera discriminare și a impactului acesteia este relativ scăzut. În consecință este 

necesară creșterea fondurilor dedicate cercetării pentru a examina efectele potențial 

discriminatoare ale IA, astfel încât Europa să se poată proteja de aceste efecte. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/artificial-intelligence-and-fundamental-rights
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 Să creeze un sistem de supraveghere eficace – Uniunea Europeană ar trebui să 

investească într-un sistem mai „integrat”, care să antreneze răspunderea companiilor și a 

administrațiilor publice atunci când utilizează IA. Autoritățile trebuie să se asigure că 

organismele de supraveghere dețin resursele și competențele adecvate pentru a face acest 

lucru. 

Raportul face parte din proiectul FRA privind inteligența artificială și volumele mari de date. 

Proiectul are la bază peste 100 de interviuri cu organizații publice și private care utilizează deja 

IA. Interviurile includ observații din partea experților implicați în monitorizarea cazurilor de 

încălcare a drepturilor fundamentale. Analiza din cadrul proiectului se bazează pe utilizări reale 

ale IA din Estonia, Finlanda, Franța, Țările de Jos și Spania. 

În data de 14 decembrie, FRA și Președinția Germană a Consiliului Uniunii Europene organizează 

o conferință intitulată Doing AI the European way: Protecting fundamental rights in an era of 

artificial intelligence (Protejarea drepturilor fundamentale în era inteligenței artificiale). 

Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la: media@fra.europa.eu / Tel. +43 1 580 30 653 

https://fra.europa.eu/en/project/2018/artificial-intelligence-big-data-and-fundamental-rights
https://eu2020-bmjv-european-way-on-ai.de/en
https://eu2020-bmjv-european-way-on-ai.de/en
https://eu2020-bmjv-european-way-on-ai.de/en
mailto:media@fra.europa.eu

