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W dniu 8 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie Komisji Specjalnej ds. Sztucznej 

Inteligencji w Epoce Cyfrowej Parlamentu Europejskiego (AIDA) z przedstawicielami 

parlamentów narodowych. Format spotkania przewidywał udział fizyczny posłów do 

Parlamentu Europejskiego i zdalny parlamentarzystów krajowych. Było to pierwsze 

posiedzenie tego typu organizowane przez Komisję, która została powołana na 

posiedzeniu plenarnym w dniu 18 czerwca 2020 r. w celu kształtowania 

długoterminowego planu działania Unii w zakresie sztucznej inteligencji. Komisja liczy 

34 członków w tym trzech polskich posłów (Bielan, Sikorski, Złotowski).  

W spotkaniu wzięło udział 46 członków parlamentów krajowych w tym dwóch posłów 

na Sejm. Jedyny panel spotkania był zatytułowany „Sztuczna inteligencja, a dekada 

cyfrowa”. Zabrali w nim głos wiceprzewodnicząca Parlamentu, komisarz ds. 

cyfrowych, prelegenci z parlamentów Słowenii, Francji i Czech oraz parlamentarzyści 

krajowi. 

Rozpoczynając spotkanie, przewodniczący Dragoș TUDORACHE (Renew, Rumunia) 

podkreślił znaczenie dialogu z parlamentami narodowymi, które będą odgrywały 

kluczową rolę we wdrażaniu przepisów ws. sztucznej inteligencji, gdy zostaną one 

przyjęte przez Parlament. Pozytywnie ocenił fakt, że wiele parlamentów narodowych 

ustanowiło stałe lub tymczasowe komisje zajmujące się sztuczną inteligencją.  

Dita CHARANZOVÁ (Renew, Czechy), wiceprzewodnicząca Parlamentu, zabierająca 

głos w imieniu chorego przewodniczącego Sassoliego, podkreśliła rewolucyjny 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0162_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/241885/Web_List%20of%20participants%20%20-%20AIDA%201.0.pdf
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charakter sztucznej inteligencji, porównując ją do wynalezienia elektryczności  

i wskazując jej dalekosiężne skutki dla codziennego życia i funkcjonowania 

społeczeństw. Zaznaczyła, że pandemia gwałtownie przyspieszyła cyfryzację  

i zastosowania sztucznej inteligencji, która staje się kluczowym elementem wzrostu 

gospodarczego. Zwróciła uwagę, że Unia stoi przed kluczowymi decyzjami co do 

przyszłości sztucznej inteligencji. Za priorytet uznała inwestycje w infrastrukturę 

cyfrową, wskazując na znaczne różnice w tym zakresie między Europą a jej 

partnerami/rywalami w wymiarze globalnym. W tym kontekście przypomniała, że 

Fundusz Odbudowy przewiduje 20%-owy pułap wydatków na cele cyfrowe. Kolejne 

priorytety to przyjęcie ram legislacyjnych sztucznej inteligencji gwarantujących jej 

bezpieczeństwo i zapewnienie standardów etycznych oraz współpraca z podobnie 

myślącymi partnerami, czego przykładem jest powołanie Rady Handlu i Technologii ze 

Stanami Zjednoczonymi.  

Margrethe VESTAGER, wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej 

odpowiedzialna za sprawy cyfrowe („Europą na miarę ery cyfrowej”), powiedziała, że 

sztuczna inteligencja będzie mała olbrzymi wpływ na życie obywateli w najbliższych 

dekadach. Wskazała na jej nieograniczony potencjał m.in. w opiece zdrowotnej, 

kontroli zanieczyszczeń, walkę z przestępczością i terroryzmem, dodając, że 

stosowanie sztucznej inteligencji wiąże się też z ryzykiem. Zaznaczyła, że europejskie 

podejście do sztucznej inteligencji polega na budowaniu odporności i zaufaniu. 

Propozycje legislacyjne Komisji opierają się zaś na zasadzie, że większe ryzyko 

powinno się wiązać z większą kontrolą regulacyjną, przejrzystością, wymogami  

oraz obowiązkami. Dodała, że w ich opracowaniu Komisja korzysta z konsultacji 

społecznych oraz zaleceń powołanej w 2018 r. grupy ekspertów wysokiego szczebla 

ds. sztucznej inteligencji. Dodała, że takie podejście da społeczeństwu gwarancję, że 

sztuczna inteligencja jest bezpieczna. Komisarz zaznaczyła, że celem Komisji jest 

zwiększenie wykorzystania sztucznej inteligencji i uczynienie Unii Europejskiej 

światowym liderem w tej dziedzinie. Co do finansowania zwróciła uwagę, że Komisja 

dorocznie wydaje na te cele 1 mld euro w ramach programu Horyzont Europa, a przy 

mobilizacji źródeł prywatnych łączna kwota inwestycji może osiągnąć 20 mld euro. 

Podkreśliła również finansowanie sztucznej inteligencji w ramach Instrumentu na 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/11-06/Ethics-guidelines-AI_PL.pdf
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rzecz odbudowy i zwiększania odporności, który na cyfryzację przewiduje ponad 100 

mld euro.  

Christa SCHWENG, przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego, zwróciła rolę na rosnące znaczenie sztucznej inteligencji dla 

transformacji energetycznej i sektora MŚP. Dodała, że EKES poświęcił tej sprawie dużo 

uwagi i styczniu 2022 r. wyda opinię, w której uwzględni wyzwania dla sektora MŚP 

związane z zatrudnianiem nowego personelu znającego sztuczną inteligencję, 

ewentualne odszkodowania oraz ogólnie pojętą pewność prawną. Zaznaczyła, że 

zaufanie do sztucznej inteligencji i obawy związane z ewentualną dyskryminacją 

niektórych grup społecznych są mocno wyartykułowane we wrześniowej opinii EKES-

u ws. rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji. Główne elementy opinii to 

zwiększenie kontroli człowieka zamiast automatycznego rozpoznawania twarzy, 

mechanizm rozpatrywania skarg i przyznawania odszkodowań poszkodowanym 

osobom oraz regularna i obowiązkowa wymiana poglądów z szerszym gronem 

społeczeństwa przez Radę ds. Sztucznej Inteligencji. 

Andrej ČERNIGOJ z parlamentu słoweńskiego powiedział, że pandemia pokazała 

nieprzygotowanie Europy do cyfryzacji, wskazując jednocześnie kluczowe pola,  

w których konieczne są działania. Poinformował, że Słowenia postawiła sobie cel 

cyfrowej suwerenności, ustanawiając nowy organ, który będzie wspierał zasady 

tworzenia i stosowania produktów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, 

jednocześnie dbając o kwestie etyczne i prawa podstawowe. Dodał, że w Słowenii od 

40 lat działa Międzynarodowe centrum badań nad Sztuczną Inteligencją (IRCAI) 

Christine HENNION z francuskiego Zgromadzenia Narodowego zaznaczyła, że Ursula 

Von Der Leyen we wrześniu 2020 r. podczas wystąpienia na temat stanu Unii wskazała 

na chęć zwiększenia inwestycji w sztuczną inteligencji w ramach NextGenerationEU, 

ale również stworzenia etycznych ram rozwoju. Dodała, że jeśli Unia chce dogonić USA 

i Chiny, musi inwestować w infrastrukturę chmury, superkomputery, technologie 

kwantowe oraz dane, przestrzegając jednocześnie wolności indywidualnych  

i zbiorowych. Dodała, że Francja w 2018 r. ogłosiła „plan sztucznej inteligencji”,  

w ramach którego przewidziano inwestycje rzędu 1,5 mld euro w latach 2018 -2022.  

W okresie pandemii przeznaczono 7 mld euro na technologie cyfrowe i start-upy,  

w tym 2,2 mld na przełomowe technologie. Mówiąc o przedstawionym przez 

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/regulation-artificial-intelligence
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/241899/AIDA_ICM_Presentation_Andrej%20Cernigoj_081121.pdf
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komisarzy Verstager i Bretona projekcie rozporządzenia ws. sztucznej inteligencji, 

oceniła, że w swojej konstrukcji rozporządzenie wiele zapożycza z RODO. Mówiąc  

o swojej działalności parlamentarnej, poinformowała, że w ramach francusko-

niemieckiego Zgromadzenia Parlamentarnego, razem z Anną Christmann 

sformułowały zalecenia ws. inwestowania i zwiększenia współpracy w sprawach SI. 

Dodała, że dzięki jej poprawce do aktualizowanej francuskiej ustawy o bioetyce 

wprowadzono obowiązek większej przejrzystości algorytmów w dziedzinie zdrowia. 

Dodała, że chociaż obowiązek przejrzystości jest zawarty w rozporządzeniu o sztucznej 

inteligencji, to sposoby realizacji są w dużej mierze pozostawione w gestii firm. 

Podkreśliła, że istotę przejrzystości algorytmów pokazują ostatnie doniesienia dot. 

sposobu ich stosowania przez Facebook.  

André GATTOLIN z francuskiego senatu powiedział, że mając świadomość zmian dla 

gospodarki i wyzwań etycznych, które przyniesie SI, w komisji spraw UE francuskiego 

senatu powstała grupa robocza ds. sztucznej inteligencji. Zdaniem jego komisji 

potrzebne są skoordynowane działania na poziomie unijnym, jeśli chodzi o przepisy 

sektorowe w kwestiach zdrowotnych. Wątpił, czy działania na poziomie unijnym 

pozwolą Unii nadgonić USA i Chiny, podkreślając potrzebę znacznych inwestycji w tym 

zakresie. Powiedział, że w następstwie Skoordynowanego planu w sprawie sztucznej 

inteligencji, opublikowanego przez Komisję w 2018 r. Francja przyjęła pierwszą 

krajową strategię, a ostatnio program inwestycyjny „Francja 2030|, którego budżet 

wynosi 30 bln euro na inwestycje, w tym 6 bln euro na SI, technologie chmurowe  

i półprzewodniki.  

Jiří DUŠEK wiceprzewodniczący komisji spraw europejskich czeskiego senatu 

powiedział, że jego izba zdaje sobie sprawę z możliwości SI. Jednocześnie niepokoi ją 

szereg zjawisk, takich jak profilowanie obywateli i obrót profilami użytkowników sieci 

społecznościowych, co łączy się z utratą prywatności. Inne niepokojące zjawiska to 

manipulowanie opinią publiczną i inżynieria społeczna, prowadząca do cenzury 

publikowanych treści. Dodał, że Czechy popierają zharmonizowane zasady dot. SI  

i uważają je za jedne z najważniejszych propozycji przedstawionych przez Komisję. 

 

W trakcie debaty zabrało głos 22 parlamentarzystów. Wśród głównych poruszonych 

kwestii znalazły się wpływ pandemii na przyspieszenie cyfryzacji, kwestie etyczne, 
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finansowanie i pozycja Unii na światowym rynku SI. Posłowie zwracali też uwagę, że 

Unia musi stać się światowym liderem w sztucznej inteligencji poprzez zniwelowanie 

luk w inwestycjach w infrastrukturę cyfrową. Zgadzali się, że należy dążyć do 

zwiększenia inwestycji i rozwiązania kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego na 

poziomie UE. Z drugiej strony powtarzającym się wątkiem w wystąpieniach były 

obawy o zapewnienie SI odpowiednich ram prawnych, tak aby produkty wzbudzały 

zaufanie konsumentów. Stosunkowo niewielu parlamentarzystów poruszało 

najbardziej kontrowersyjną sprawę, czyli rozpoznawanie twarzy za pomocą SI. Marion 

WALSMANN, z grupy EPL, podkreślała rolę SI w ożywieniu gospodarki po pandemii 

poprzez inwestycje w innowacje z krajowych planów odbudowy. Lukas SAVICKAS  

z litewskiego sejmu powiedział, że SI jest priorytetem litewskiego planu odbudowy. 

Dodał, że dyskusja nt. wspólnych standardów etycznych SI jest również ważnym 

tematem Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Ronja KEMMEER  

z Bundestagu przestrzegała przed możliwą fragmentaryzacją rozwiązań prawnych 

dotyczących SI w Unii, co nie pozwoliłoby dogonić USA ani Chin. Apelowała również  

o ocenę ex ante szczegółowych przepisów dotyczących SI. Olivia Maria DELGADO  

z hiszpańskiego senatu powiedziała, że strategia „Cyfrowa Hiszpania 2025” 

obejmująca ok. 50 działań w 10 osiach tematycznych przewiduje inwestycje 

publiczno-prywatne rzędu 70 mld euro. Dodała, że 30% środków krajowego KPO 

zostało przeznaczone na cyfryzację. Poinformowała również, że w Hiszpanii 

funkcjonuje Karta praw cyfrowych, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa 

użytkowników. Sinuhe WALLINHEIMO z fińskiego parlamentu zwrócił uwagę na 

zaległości Europy w kwestiach SI, dodając, że wartość rynkowa pięciu największych 

firm amerykańskich przewyższa wartość firm notowanych na giełdach w Londynie, 

Frankfurcie oraz w krajach skandynawskich. Dodał, że Europa musi znaleźć swój model 

rozwoju SI odmienny od typowego w Chinach nadzoru państwowego i systemu 

amerykańskiego. Jego zdaniem SI może być dźwignią zrównoważonego rozwoju. 

Kyriakos HADJIYANNI z Cypru powiedział, że rozporządzenie powinno doprowadzić do 

ograniczenia śladu węglowego SI. Dodał, że na Cyprze istnieje strategia SI na lata 2020-

2025, której celem jest wprowadzenie podpisów elektronicznych i stworzenie 

krajowego systemu dowodów tożsamości. Stefan SCHENNACH z austriackiego 

Bundesratu mówił o rezolucji swojego autorstwa ws. sztucznej rezolucji na rynku 

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2021.pdf
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pracy, podkreślając, że SI nie powinna być sposobem na redukcję zatrudnienia, co 

obecnie ma miejsce w supermarketach. Vincenza BRUNO BOSSIO z włoskiej Izby 

Deputowanych poparła proponowane zmiany legislacyjne, które włoski parlament 

przeanalizuje w ramach intergrupy. Za ważne z włoskiego punktu widzenia uznała 

pewny i niezawodny systemu zarządzania, który da „tlen” włoskim ośrodkom SI  

w Cosenzy, Genui, Mediolanie oraz Turynie, który będzie siedzibą Narodowego 

Instytutu Sztucznej Inteligencji. Jeroen RECOURT z holenderskiego senatu przedstawił 

stanowisko swojej izby, podkreślając troskę o zachowanie wartości demokratycznych 

i o kwestię uczenia maszynowego. Sandra PEREIRA z grupy Lewica zwróciła uwagę na 

ciemną stronę cyfryzacji i SI, które przyczyniają się do prekaryzacji,  w tym pracy na 

pół etatu, a nawet pracy bez umowy. Pracę na tzw. platformach cyfrowych porównała 

do typowego dla XIX w. wyzysku. Paulo MONIZ z portugalskiego parlamentu mówił  

o zachowaniu suwerenności cyfrowej Unii wobec dominacji USA i Chin w tym 

obszarze. Irlandzki senator Malcolm BYRNE zaznaczył, że SI nie można rozpatrywać  

w oderwaniu od innych technologii takich jak big data lub blockchain. Podkreślał wagę 

algorytmów w kształtowaniu programów edukacyjnych. Włoska eurodeputowana 

Sabrina PIGNEDOLI podkreśliła, że UE musi skupić się na jakości i uczynić ze sztucznej 

inteligencji szansę na rozwój, aby zmniejszyć przepaść technologiczną między centrum 

Unii a krajami peryferyjnymi. Drugim priorytetem powinna być wykorzystanie SI  

w walce z przestępczością zorganizowaną, która sama używa tych technologii w praniu 

pieniędzy. Unia powinna jednak zwracać uwagę na słabe punkty SI, takie jak 

prywatność. Niamh SMYTH przewodnicząca wspólnej komisji sztuki, mediów  

i kultury irlandzkiego parlamentu mówiła o sprawozdaniu swojej komisji ws. 

regulowania treści w internecie.  Zgodnie z jego ustaleniami firmy zajmujące się 

mediami społecznościowymi nie były zainteresowane współpracą przy tworzeniu 

nowych przepisów chroniących zwłaszcza dzieci przed treściami szkodliwymi. 

Planowana ustawa (dot. bezpieczeństwa w sieci i Komisji Mediów) ustanowi nowy 

organ regulacyjny, do którego kompetencji będzie należało żądanie usunięcia 

niewłaściwych treści, nakładanie kar i stworzenie nowego kodeksu postępowania.  

Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU z grupy EPL powiedziała, że SI powinna służyć 

ludziom, a nie odwrotnie. Grecka strategia ws. SI służy trzem celom, wzrostowi 

gospodarczemu, cyfryzacji sektora publicznego oraz zwiększeniu przejrzystości. 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/241900/Dutch%20Senate_Governing%20algorithmic%20decision-making.pdf
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Dodała, że zastosowanie SI może w perspektywie 15 lat zwiększyć grecki PKB  

o 200 mld euro. Z kolei od wejścia w życie greckiej strategii liczba cyfrowych usług dla 

obywateli zwiększyła się z 500 do 1200. María Teresa LÓPEZ z hiszpańskiego senatu 

mówiła o opracowaniu komisji gospodarki i transformacji cyfrowej, w którym 

podkreśla się kwestie etyczne przy wprowadzaniu SI. Maria-Manuel LEITAO MARQUES 

(grupa socjalistów, Portugalia) zwróciła uwagę na podobieństwa do RODO przy 

wprowadzaniu przepisów dot. SI. Interesowało ją stanowisko parlamentów 

narodowych w kwestii zakazu rozpoznawania twarzy przez instytucje publiczne  

i prywatne w przestrzeni publicznej oraz w sprawie znanych z Chin programów typu 

social scoring. Kristina SINEMUS z niemieckiego Bundesratu, minister cyfryzacji Hesji, 

mówiła o stworzonym w tym landzie centrum rozwoju sztucznej inteligencji, 

sugerując, że powinny one powstać również w innych krajach. José MAGALHÃES  

z portugalskiego parlamentu mówił o przyjętej w Portugalii karcie praw 

podstawowych w erze cyfrowej. Wskazał pozytywne zastosowania biometrii 

wykorzystywane w Portugalii w paszportach. Jego zdaniem Europę czeka dużo 

wyzwań w budowie SI, bo obecnie w skali globalnej nie zajmuje ona w tej dziedzinie 

nawet trzeciego miejsca. Albert VICAIRE z belgijskiej Izby Reprezentantów mówił  

o zaleceniach komisji ds. agendy cyfrowej do. „prawa do niebycia śledzonym”  

i jawności algorytmów. 

Axel VOSS, autor sprawozdania Komisji „Sztuczna inteligencja w dekadzie cyfrowej” 

cyfrowa” powiedział, że konieczne jest skuteczne zwalczanie zagrożeń związanych ze 

SI, pamiętając jednak, że większość zastosowań SI jest wolne od ryzyka i przynosi 

ogromne korzyści społeczeństwu np. w ochronie klimatu czy służbie zdrowia. 

Podkreślił, że obecnie UE nie jest w stanie konkurować w dziedzinie SI z USA i Chinami 

z uwagi na brak możliwości inwestycyjnych i badawczych. Może jednak podobnie jak 

w przypadku RODO być liderem, jeśli chodzi o stanowienie norm i globalnych 

standardów. Za główne wyzwania uznał kwestie etyczne, zwłaszcza zastosowania 

wojskowe SI, w tym przez reżimy autorytarne. Dodał, że w sprawozdaniu proponuje, 

aby debata publiczna dot. SI skupiła się na olbrzymim potencjale SI do polepszenia 

praktycznie wszystkich obszarów życia. Jego zdaniem Unia nie powinna regulować 

samej technologii, a regulacje powinny być powiązane z ryzykiem, które ona stwarza.   

Oprac. W. Kuźma 


