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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. keďže umelá inteligencia (UI) sa stane technologickou, hospodárskou, sociálnou a 
psychologickou revolúciou so zjavnými etickými dôsledkami, a to nielen v Európe, ale 
aj vo svete;

B. keďže rastúca integrácia robotiky do ľudských systémov si vyžaduje rozhodné politické 
vedenie, pokiaľ ide o to, ako maximalizovať výhody a minimalizovať riziká pre 
spoločnosť a zabezpečiť bezpečný, spravodlivý rozvoj umelej inteligencie;

C. keďže trhová vyspelosť umelej inteligencie predstavuje – z etického a morálneho 
hľadiska – najväčšiu revolúciu od parného stroja a počítača, ktorá si vyžaduje, aby sa o 
nej viedli v spoločnosti intenzívne diskusie;

D. keďže v priemysle a službách spojených s vyspelými technológiami je UI mimoriadne 
dôležitá pre to, aby sa z Európy mohol stať kontinent startupov, a to tak, že na tvorbu 
rastu bude využívať najnovšie technológie, najmä v oblasti zdravotníckych technológií, 
služieb a programov zdravotnej starostlivosti, objavovania liekov, robotickej chirurgie, 
liečby chronických ochorení a medicínskeho zobrazovania a vedenia záznamov, 
zabezpečujúc udržateľné životné prostredie a výrobu bezpečných potravín; keďže 
Európa v súčasnosti zaostáva vo výskume a patentovaní v oblasti umelej inteligencie za 
Severnou Amerikou a Áziou;

E. keďže rozvoj technológií zameraných na UI môže pomôcť zlepšiť životy ľudí s 
chronickými chorobami a so zdravotným postihnutím a riešiť sociálne výzvy, napríklad 
starnutie obyvateľstva, a to zabezpečením presnejšej a efektívnejšej zdravotnej 
technológie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti;

F. keďže existuje široké uplatnenie UI a robotiky v oblasti lekárskej starostlivosti, ako 
napríklad: správa zdravotných záznamov a údajov, vykonávanie opakujúcich sa úkonov 
(analýza testov, röntgenových snímok, CT vyšetrení, zadávanie údajov), navrhovanie 
liečebných postupov, digitálne konzultácie (napríklad lekárska konzultácia na základe 
osobnej anamnézy a bežných lekárskych poznatkov), virtuálne zdravotné sestry, 
riadenie predpisovania liekov, vytváranie liekov, presné lekárstvo (ako je genetické a 
genomické hľadanie mutácií a spojení s chorobami na základe informácií v DNA), 
monitorovanie zdravia, analýza systému zdravotnej starostlivosti atď.; 

G. keďže prístupnosť neznamená rovnaké služby a zariadenia pre všetkých; keďže 
prístupnosť UI a robotiky je založená na inkluzívnom plánovaní a dizajne; keďže 
potreby užívateľov, ich želania a skúsenosti musia byť východiskovým bodom dizajnu;

H. keďže vznikajú vážne etické, psychologické a právne otázky, pokiaľ ide o autonómnosť 
robotov, ich zjavný nedostatok ľudskej empatie a vplyv na vzťah medzi lekárom a 
pacientom, ktorými sa EÚ ešte riadne nezaoberala, najmä pokiaľ ide o ochranu 
osobných údajov pacienta, zodpovednosť a nové ekonomické a zamestnanecké vzťahy, 
ktoré to prinesie; keďže autonómnosť možno ako takú v plnej miere prisúdiť len 
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ľudským bytostiam; keďže vo všeobecnosti treba zabezpečiť solídny právny a etický 
rámec pre umelú inteligenciu;

I. keďže zavádzanie umelej inteligencie musí najmä v oblasti zdravia vždy vychádzať zo 
zásady zodpovednosti „človek obsluhuje stroj“;

J. keďže riziká UI ešte nie sú dostatočne preskúmané;

1. zdôrazňuje, že každý revolučný technologický pokrok, najmä v oblasti UI a robotiky, by 
mal slúžiť dobrým životným podmienkam ľudí;

2. zdôrazňuje, že systémy UI a roboty sú inovačné technologické prostriedky na zlepšenie 
života ľudí, rast hospodárstva a riešenie výziev v oblasti zdravia, životného prostredia, 
zmeny klímy a bezpečnosti potravín – medzi mnohými inými otázkami – pričom ľudský 
činiteľ je vždy zodpovedný za ich používanie;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali komplexný akčný plán EÚ zameraný 
na vytvorenie európskeho ekosystému umelej inteligencie s cieľom v plnej miere využiť 
príležitosti na sociálno-ekonomický rozvoj a aby sa pritom dôkladne zaoberali otázkami 
bezpečnosti, ochrany, predchádzania škodám a zmierňovania rizík, ľudskej morálnej 
zodpovednosti, správy a regulácie UI a robotiky, environmentálnej udržateľnosti a 
likvidácie zariadení s UI1; zdôrazňuje, že tento ekosystém by mal byť otvorený 
potrebám veľmi malých podnikov a malých a stredných podnikov (MSP) a mal by byť 
zriadený v spolupráci so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, najmä so 
skupinami pacientov, ale mal by zohľadňovať aj názory ďalších skupín, ako sú sociálne 
združenia, cirkvi a fakulty filozofie;

4. osobitná pozornosť by sa mala venovať používaniu „veľkých dát“ v zdravotníctve s 
cieľom maximalizovať príležitosti, ktoré môžu priniesť – ako zlepšenie zdravia 
jednotlivých pacientov či skvalitnenie systémov zdravotníctva členských štátov – bez 
toho, aby sa znížili etické normy či ohrozilo súkromie alebo bezpečnosť občanov;

5. dôrazne varuje proti akýmkoľvek pokusom vybaviť stroje s umelou inteligenciou 
nejakým druhom „osobnosti“, a tým zbaviť výrobcov a ľudí, ktorí stroje obsluhujú, 
zodpovednosti;

6. zdôrazňuje však, že súčasný systém schvaľovania zdravotníckych pomôcok nemusí 
zodpovedať požiadavkám umelej inteligencie; vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala 
pokrok v týchto technológiách a v prípade potreby navrhla zmeny regulačného rámca s 
cieľom stanoviť rámec na určenie príslušnej zodpovednosti užívateľa 
(lekára/odborníka), výrobcu technologického riešenia a zdravotníckeho zariadenia 
poskytujúceho liečbu; poukazuje na to, že právna zodpovednosť za škodu je ústrednou 
otázkou v sektore zdravotníctva, pokiaľ ide o používanie UI; zdôrazňuje, že preto treba 
zabezpečiť, aby používatelia neboli vždy vedení len k tomu, aby podporili diagnostické 
riešenie alebo liečbu, ktoré navrhol technologický nástroj, a to z obavy žaloby o 
náhradu škody, ak by na základe vlastného kvalifikovaného odborného úsudku mali 

                                               
1 Pozri najmä vyhlásenie Európskej skupiny pre etiku vo vede a nových technológiách k umelej inteligencii, 
robotike a autonómnym systémom z marca 2018.
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dospieť k záverom, ktoré by sa líšili hoci len čiastočne; 

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pridelili viac finančných prostriedkov na výskum v 
oblasti UI a robotiky a aby podporovali odborníkov na UI a európske a mimo európske 
spoločnosti pri vytváraní inovačných pracovných miest zameraných na výskum v 
oblasti verejného zdravia; zdôrazňuje však, že celkovú stratégiu zamestnanosti musí 
sprevádzať pokrok UI v odvetví profesijnej zdravotnej starostlivosti;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali talenty v oblasti umelej inteligencie a 
robotiky konkrétnymi opatreniami (napr. zriaďovanie podnikateľských inkubátorov a 
podpora začínajúcich podnikov) s cieľom zvýšiť množstvo ľudí vyškolených v týchto 
odboroch, pričom osobitnú pozornosť treba venovať zapojeniu žien a získavaniu 
študentov z iných odborov; 

9. vyzýva Radu a Komisiu, aby prijali všetky zákonné opatrenia na zakázanie metód 
eutanázie a výberu čoraz častejším používaním optimalizácie rozhrania človek-stroj v 
ľudskom tele;

10. vyzýva Komisiu, aby výskumu v oblasti UI umožnila prístup ku grantom v rámci 
rámcových programov EÚ a ďalších foriem financovania;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali dlhodobé plány na prilákanie 
kľúčových zainteresovaných strán a hlavných aktérov z oblastí IT, matematiky, fyziky, 
zdravotníckych informačných technológií, klinickej psychológie, bioinžinierstva a 
liekov s cieľom otvárať biomedicínske a bionické výskumné centrá v celej Európe; 
vyzýva však Komisiu a členské štáty, aby brali riziká UI (ako je ich vplyv na vzťah 
medzi lekárom a pacientom a dehumanizáciu lekárskej starostlivosti) vážne a aby 
podporili výskum rizík a etických otázok súvisiacich s UI, čo by mohlo pomôcť určiť, či 
a za akých podmienok by sa použitie daného technologického riešenia mohlo 
považovať za vhodné a v súlade so základnými zásadami ľudskej dôstojnosti a rovnosti, 
a preto by mohlo byť povolené;

12. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zvýšili financovanie technológií UI v oblasti 
medicíny vo verejnom a súkromnom sektore; v tejto súvislosti víta vyhlásenie o 
spolupráci podpísané 24 členskými štátmi EÚ a Nórskom s cieľom podporiť vplyv 
investícií do UI na európskej úrovni; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zvážili, či by 
sa programy odbornej prípravy lekárov a zdravotníckych zamestnancov mali 
aktualizovať a štandardizovať na úrovni Európy, s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 
know-how a rovnaké podmienky v jednotlivých členských štátoch, pokiaľ ide o znalosti 
a používanie najvyspelejších technologických nástrojov robotickej chirurgie, 
biomedicíny a diagnostické zobrazovanie založené na umelej inteligencii.
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