
Una IA que s’utilitza amb finalitats de
contractació en un Estat membre de la UE no
pot fer ús de dades recollides d’un context
de fora de la UE ja que llavors les dades
tenen la composició d’una societat no
representativa.
 
Hi esteu d'acord?

Una majoria (42%) esteu d’acord que una IA que s’utilitza amb finalitats de

contractació en un Estat membre de la UE no pot fer ús de dades recollides d’un

context de fora de la UE, mentre que la resta no ho sabeu (32%) o us mostreu

ambivalents (26%).

Sabem que els conjunts de dades de formació i validació són cabdals pel

desenvolupament d’un sistema d'IA i aquests influiran en la manera com la IA

proporcionarà, entre altres, prediccions i recomanacions.

Per aquest motiu, si un sistema d'IA s'ha desenvolupat amb dades recollides d'un

país de fora de la UE i està previst que les dades s’utilitzin amb finalitats de

contractació en un país de la UE, cal preguntar-se si aquestes dades són

representatives per la formació i validació.

Per exemple, si aquestes es basen principalment en la composició de la societat

nord-americana, no es pot dir que siguin realment representatives de la mà d'obra

(sectorial) europea. De fet, l'ús de dades dels ciutadans de la UE per part de tercers

països pot fins i tot no ser permès.

En aquest sentit, el TJUE va tractar la qüestió a través de si un tercer país seria

capaç d'assegurar un "nivell de protecció adequat", és a dir, un nivell de protecció

dels drets i llibertats fonamentals que equival, en essència, a la garantida dins de la

Unió Europea.
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Val a dir, però, que una IA que s’utilitza amb finalitats de contractació en un Estat

membre de la UE pot fer ús de dades recollides d’un context de fora de la UE,

malgrat que aquestes tinguin la composició d’una societat no necessàriament

representativa.

Evidentment, l’aspecte composicional de les dades també dependrà de la seva

antiguitat i no tan sols del seu origen i destinació. Per aquest motiu cal demanar als

proveïdors que siguin transparents sobre aquests elements, ja que aquests poden

influir en els usuaris.

És per aquesta raó que no hi ha prou amb demanar que hi hagi dades d’alta qualitat

en debats al voltant de la IA si la situació actual es manté sense més especificacions

i orientació sobre el que realment significa això pels sistemes d’IA.

Com que hi ha diverses fonts d'error en totes les recopilacions de dades, els usuaris

(siguin ciutadans de la UE o d’altres indrets del món) necessiten saber d'on

provenen les dades i les mancances potencials d’aquestes, incloent-hi si tenen la

composició esperada.

Els sistemes d'IA basats en dades incompletes o esbiaixades poden conduir a

resultats inexactes que infringeixen els drets fonamentals de les persones. Per tant,

ser transparent sobre quines dades s'utilitzen als sistemes d'IA ajuda a prevenir

possibles vulneracions de drets. 

En conclusió, les dades d’alta qualitat són essencials per a sistemes d’IA d’alta

qualitat. Però l’alta qualitat no és possible sense transparència. I això, és

especialment important en temps de dades massives, on el volum de les dades es

valora, massa sovint, per sobre de la seva qualitat.

I fins aquí per avui. Això si, amb dues lectures sobre el tema.

“Data quality and artificial intelligence – mitigating bias and error to protect

fundamental rights”

“Offering false security: How the draft artificial intelligence act undermines

fundamental workers rights”
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