
La Comissió Europea ha presentat recentment
una proposta de regulació de la
intel·ligència artificial que aborda els
riscos de la IA en l’àmbit civil.
Considereu que la proposta de marc jurídic
sobre IA de la CE és...?

 
Sembla que hi ha un empat entre les persones que heu escollit “ni poc ni massa”

regulatòria o “no ho sé” (38%). També destacar que ningú considera la proposta de

marc jurídic sobre IA de la Comissió Europea com a “massa regulatòria”.

Es preveu que d’aquí a uns dos anys, i si tot va segons el previst, els residents de la

UE estaran protegits per llei d’alguns dels usos més controvertits de la IA per

considerar-se altament invasius i poc ètics.

Això inclou, des d’utilitzar tècniques subliminals per a manipular el comportament

de les persones i causar un mal físic o psicològic, a explotar les nostres

vulnerabilitats a causa de condicions com l’edat o discapacitat i provocar o causar

danys físics o psicològics.

Segons la proposta, tampoc no es permetrien sistemes de vigilància i puntuació

social indiscriminats basats en la IA. Actualment, a la Xina s’utilitzen versions

d’aquesta tecnologia, on es fa un seguiment i avaluació dels ciutadans per donar-los

una “puntuació” social.

Cal subratllar que la proposta és el primer marc legal sobre IA de la història, i té com

a objectiu general “promoure el desenvolupament de la IA i abordar els riscos

potencials que suposa per a la seguretat i els drets fonamentals per igual”.

En general, es tracta d’una proposta de reglament basada en riscos, diferenciant

entre els usos de la IA que tenen un risc inacceptable, un risc alt, i un risc baix o

mínim. Però malgrat aquest avenç a través d’una identificació de riscos i usos

inacceptables ...
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence-artificial-intelligence


La proposta de regulació té mancances i omissions importants. Per exemple, la

regulació no conté un enfocament sobre l’impacte social dels sistemes d’IA que

inclogui, entre altres, el requisit general d’informar a persones sotmeses a

avaluacions algorítmiques.

Això podria suposar que les avaluacions de conformitat poden acabar sent

processos interns i no pas documents que el públic o un regulador puguin revisar.

D’altra banda, la proposta de regulació no prohibeix de manera estricta els sistemes

de reconeixement facial.

Malgrat proposa una prohibició al seu ús indiscriminat, deixa les portes obertes al

seu ús per part de les forces de l’ordre quan la llei ho autoritzi. Mentre això satisfà

als estats membres de la UE en matèria de seguretat interna i terrorisme ...

Aquesta llacuna preocupa especialment als grups defensors de les llibertats civils,

que reclamen un debat públic adequat abans no hi hagi una implantació

generalitzada d’aquests sistemes d’IA en ciutats i pobles d’Europa.

Més específicament, el debat que es planteja és sobre què significa el

reconeixement facial per a les nostres societats, i si aquesta tecnologia encaixa amb

les nostres concepcions de democràcia, llibertat, igualtat i justícia social.

Però hi ha també d’altres aspectes que preocupen, com l’exclusió de la proposta de

legislació dels sistemes d’IA que s’utilitzen amb finalitats militars, com ara drons i

altres armes automatitzades, un fet que s’associa als temors de la dominació xinesa

en IA militar.

De fet, d'altres argumenten que les mesures van massa lluny, i que poden sufocar la

innovació europea en matèria d’IA i beneficiar a la Xina. En aquest sentit, la Casa

Blanca va advertir a la UE l’any passat que no regulés excessivament la IA.

L’advertència és geopolítica, i cal situar-la en la carrera de la IA a nivell global. Els

EUA són conscients que la manca relativa de regulació de la Xina envers la IA podria

donar-li a aquest últim país una avantatge competitiva a mig i llarg termini.

És per aquesta raó que l’administració dels EUA i la de la UE han començat a

treballar en un acord de col·laboració en l'àmbit de la tecnologia, inclosa en la d'IA.

No obstant, la voluntat d’Europa de posar la privacitat al centre de la seva estratègia

d’IA ... 
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https://edri.org/our-work/facial-recognition-document-pool/


Podria limitar l’abast de la seva col·laboració amb els EUA que, com s’ha indicat,

està molt menys preocupada per la vigilància en general i per la privacitat en

particular. De fet, l’anomenat escàndol de “Clearview” exposa els límits de la

col·laboració transatlàntica en IA.

Sent el primer marc de regulació de la IA a nivell mundial suposa un escrutini sense

precedents. Caldrà veure si, com apuntava l’antic cap de Google i president de la

NSCAI, Eric Schmidt: “Europe is not going to be successful doing its own third way”.

I fins aquí per avui. Si voleu més informació sobre la proposta de regulació de la IA

de la UE, us recomanem llegir la mateixa proposta o un resum en català dels

objectius i prohibicions a la nostra web 
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https://www.politico.eu/article/clearview-scandal-exposes-limits-transatlantic-ai-facial-recognition-collaboration/
https://www.politico.eu/article/ex-google-chief-eric-schmidt-european-tech-not-big-enough-to-compete-with-china-alone/
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