
 
 
 
La Comissió Europea ha publicat “el Llibre blanc sobre Intel·ligència 
Artificial”, adreçat a fomentar un ecosistema europeu d’excel·lència i 
confiança en la Intel·ligència Artificial (IA). El text detalla el pla de la 
Comissió per a desenvolupar IA a la UE d’acord amb els drets 
fonamentals de la Unió. Tots aquells interessats en fer-ho poden oferir 
els seus comentaris al respecte. El Barcelona Supercomputing Center 
- Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) així ho ha fet, 
amb una declaració específica enviada a la Comissió Europea i a 
d’altres autoritats. 
 

Nosaltres, el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de 
Supercomputación (BSC-CNS) rebem amb gran entusiasme el Llibre blanc sobre 
Intel·ligència Artificial i totes les iniciatives de finançament en I+D que se’n derivin 
com un pas més per situar Europa a la primera línia d’aquest camp. Una IA 
centrada en l’humà jugarà un rol cada cop més important per abordar alguns dels 
reptes científics, industrials i socials més significatius dels nostres temps. 
 
El BSC-CNS insta la Comissió Europea a promoure la sobirania tecnològica per 
Europa, no només en els camps de la IA i de la Computació d’Alt Rendiment 
(High Performance Computing). Ambdós – junt amb la gran quantitat de dades 
públiques i científiques que s’estan recopilant – es convertiran en un factor 
crucial, no només per fer un esbós de la competitivitat d’Europa al mercat global, 
sinó també per assegurar la resiliència europea contra els reptes de seguretat i 
tecnològics actuals i futurs. Animem la CE a què es comprometi a establir i 
mantenir les condicions apropiades que permetran un accés continu a les dades 
públiques, al coneixement i a la tecnologia necessaris per a la creixent 
investigació i innovació. Dins d’aquest nou marc digital, els valors ètics, 
socioeconòmics, legals i culturals d’Europa (en les seves sigles en anglès, 
ELSEC), són la base de partida per a una IA humanista. Protegir els valors i 
llibertats europeus és un objectiu fonamental per mantenir la nostra identitat. 

 
Nosaltres, el BSC-CNS, creiem que és necessari impulsar l’adopció de principis 
d’equitat, responsabilitat, confidencialitat i transparència a les aplicacions 
basades en IA en àmbits importants que requereixin fiabilitat i seguretat. Aquests 
principis són essencials per augmentar la confiança i el compromís a llarg termini 
dels ciutadans, ja que això és imperatiu per abordar la demanda creixent 
d’aquests, que demanen tenir un model que asseguri la transparència i la 
interpretació correcta d’aquests sistemes d’IA. 

 
Nosaltres, el BSC-CNS, apel·lem la CE per a que fomenti mecanismes eficients 
per valorar en detall els riscos ètics actuals, especialment en allò que té a veure 
amb prejudicis relatius a l’ús de tecnologies basades en IA en el seu cicle de vida 
complet, i proposar solucions per tractar-les. Aquesta valoració hauria de ser 
més estricta amb aquelles aplicacions basades en IA en l’àmbit de l’administració 



pública. La regulació de la IA i la seva competitivitat han de poder equilibrar-se, 
i han d’estar presents també a nivell industrial i empresarial.  

 
Nosaltres, el BSC-CNS, comminem la CE a continuar desenvolupant una 
estratègia fiable i innovadora per ser líders internacionalment, tant en IA com en 
Computació d’Alt Rendiment. Animen els estats membres a preparar plans, 
estratègies i procediments nacionals que es puguin alinear amb el comú 
europeu. La indústria europea està invertint significativament en IA; no obstant 
això, per poder competir en les mateixes condicions que els estats no europeus, 
els programes de la EU haurien d’assignar i canalitzar fons substancials per 
poder abordar els reptes d’IA i de Computació d’Alt Rendiment amb l’objectiu 
d’evitar que la diferència de despesa amb els EEUU i la Xina creixi encara més. 

 
 

 


