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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže umelá inteligencia sa rýchlo rozvíja a je už niekoľko rokov súčasťou nášho 
každodenného života; keďže umelá inteligencia a robotika podporujú inovácie, vedú k 
novým obchodným modelom a zohrávajú kľúčovú úlohu pri transformácii našich 
spoločností a digitalizácii našich hospodárstiev v mnohých odvetviach, ako je priemysel, 
zdravotníctvo, stavebníctvo a doprava;

B. keďže Čína a Spojené štáty sú vedúcimi krajinami v oblasti technológií umelej 
inteligencie a EÚ v súčasnosti výrazne zaostáva; keďže bez koordinovaného prístupu na 
európskej úrovni nebude možné, aby EÚ toto zaostávanie dobehla; keďže spoločný 
prístup k umelej inteligencii by EÚ umožnil lepšie presadzovať jej hodnoty na celom 
svete a zohrávať významnejšiu a účinnejšiu úlohu na celosvetovej scéne;

C. keďže približne štvrtinu všetkých priemyselných robotov a polovicu všetkých robotov v 
odborných službách vo svete vyrábajú európske spoločnosti, a preto EÚ už má dôležité 
aktíva, na ktorých by mala založiť svoju európsku priemyselnú politiku;

D. keďže spoločným prístupom sa uľahčí rozvoj technológií umelej inteligencie v prospech 
spoločnosti a zároveň sa budú riešiť výzvy, ktoré tieto technológie prinášajú, s cieľom 
podporiť inovácie, zlepšiť kvalitu produktov a služieb podporovaných umelou 
inteligenciou, zlepšiť skúsenosti spotrebiteľov a dôveru v technológie a robotiku v oblasti 
umelej inteligencie a zabrániť fragmentácii vnútorného trhu; 

E. keďže rozvoj umelej inteligencie a robotiky musí zahŕňať spoločnosť ako celok; keďže v 
roku 2017 však vidiecke oblasti boli naďalej vo veľkej miere vylúčené z výhod umelej 
inteligencie, pretože 8 % domácností nie je pokrytých žiadnou pevnou sieťou a 53 % 
domácností nie je pokrytých prístupovou sieťou novej generácie (VDSL, Cable Docsis 
3.0 alebo FTTP);

F. keďže rozvoj služieb a produktov podporovaných umelou inteligenciou si vyžaduje 
pripojiteľnosť, voľný tok údajov a dostupnosť údajov v rámci EÚ; keďže používanie 
vyspelých techník hĺbkovej analýzy údajov v službách a produktoch môže pomôcť zvýšiť 
kvalitu rozhodovania, a tým rozšíriť výber pre spotrebiteľov, a zlepšiť výkonnosť 
podnikov;

G. keďže kybernetická bezpečnosť je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby údaje neboli 
úmyselne poškodené alebo zneužité s cieľom poškodiť občanov alebo podniky 
prostredníctvom umelej inteligencie, čo by ohrozilo dôveru priemyslu a spotrebiteľov v 
umelú inteligenciu; keďže vývoj v oblasti umelej inteligencie zvyšuje závislosť od týchto 
systémov, pokiaľ ide o prijímanie opatrení a rozhodnutí, čo si následne vyžaduje, aby sa 
na tieto systémy vzťahovali vysoké normy kybernetickej odolnosti v EÚ na ochranu pred 
porušovaním a zlyhaniami kybernetickej bezpečnosti;

H. keďže technologický vývoj v oblasti inteligentných výrobkov a služieb môže byť 
prínosom pre znalostnú ekonomiku, ktorá je založená na množstve, kvalite a dostupnosti 
informácií, a môže tak viesť k lepšiemu prispôsobeniu sa potrebám spotrebiteľov;
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I. keďže spotrebitelia by mali byť schopní dôverovať technológiám, s ktorými komunikujú, 
a keďže je preto nutné reagovať na etické otázky týkajúce sa rozvoja umelej inteligencie 
a robotiky; keďže EÚ by mala pri svojej reakcii na tieto obavy vychádzať z rešpektovania 
hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a Charty základných práv 
Európskej únie; keďže expertná skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu, ktorú 
zriadila Komisia, vypracuje do konca roku 2018 návrh etických usmernení pre umelú 
inteligenciu;

1. zdôrazňuje, že nato, aby EÚ dobehla svoje zaostávanie v oblasti umelej inteligencie je 
najdôležitejšie, aby konala v spoločnom rámci;

2. zdôrazňuje, že nekoordinované kroky v oblasti výskumu a vývoja, protichodné 
rozhodnutia týkajúce sa právnych predpisov a opatrení na medzinárodnej úrovni tento 
cieľ od EÚ len ďalej vzďaľujú;

3. poznamenáva, že viaceré členské štáty už majú vlastné národné stratégie v oblasti umelej 
inteligencie, a víta skutočnosť, že všetky členské štáty podpísali v apríli 2018 vyhlásenie 
o spolupráci v oblasti umelej inteligencie, ako aj nadchádzajúci koordinovaný plán pre 
umelú inteligenciu medzi Komisiou a členskými štátmi, ale vyzýva všetky zúčastnené 
strany, aby sa zamerali na čo najvyššiu úroveň spolupráce;

Spoločnosť podporovaná umelou inteligenciou a robotikou 

4. pripomína, že Európa má výskumnú obec svetovej úrovne zameranú na umelú 
inteligenciu, ktorá predstavuje 32 % výskumných inštitúcií v oblasti umelej inteligencie 
na celom svete;

5. zdôrazňuje skutočnosť, že výskumní pracovníci v EÚ naďalej zarábajú výrazne menej 
ako ich kolegovia v USA a Číne, čo je hlavným dôvodom ich odchodu z Európy; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby sa zamerali na prilákanie špičkových talentov do 
európskych spoločností, a vyzýva členské štáty, aby vytvorili atraktívne podmienky;

6. zdôrazňuje význam cielených opatrení na zabezpečenie toho, aby malé a stredné podniky 
a startupy mohli prijímať a využívať technológie umelej inteligencie; domnieva sa, že 
posúdenia vplyvu, pokiaľ ide o účinky nových právnych predpisov EÚ na technologický 
rozvoj umelej inteligencie, by mali byť povinné a že takéto posúdenia vplyvu by sa mali 
zvážiť aj na vnútroštátnej úrovni;

7. vyzýva Komisiu, aby v záujme podpory regulačného prostredia, ktoré je priaznivé pre 
rozvoj umelej inteligencie, a v súlade so zásadou lepšej regulácie, pravidelne 
prehodnocovala súčasné právne predpisy s cieľom zabezpečiť, aby boli vhodné na účel 
umelej inteligencie a zároveň aby rešpektovali základné hodnoty EÚ, a aby sa usilovala o 
zmenu alebo nahradenie nových návrhov, ak sa ukáže, že daný účel neplnia;

8. odporúča ďalej pracovať na zvýšení pripojiteľnosti v zanedbaných oblastiach, ako sú 
vidiecke oblasti a zanedbávané odvetvia, s cieľom dosiahnuť skutočne inkluzívny 
prechod na digitálne technológie;
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9. zdôrazňuje skutočnosť, že širšie zavádzanie technológií umelej inteligencie môže 
nahradiť určité povolania, najmä tie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou budú 
automatizované, a vytvoriť nové; pripomína, že značná časť obyvateľstva EÚ – 37 % 
pracovnej sily – nemá základné digitálne zručnosti; zdôrazňuje, že Komisia predpovedá 
výrazný nedostatok odborníkov v oblasti IKT, ako aj 750 000 voľných pracovných miest 
do roku 2020;

10. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zmodernizovali svoje systémy odbornej prípravy a 
vzdelávania s cieľom zohľadniť vedecký pokrok a vývoj v oblasti umelej inteligencie v 
súlade so smernicou o teste proporcionality a smernicou o uznávaní odborných 
kvalifikácií a aby zabezpečili, že odborné služby EÚ budú v nadchádzajúcich 
desaťročiach celosvetovo konkurencieschopné;

Technologická cesta k umelej inteligencii a robotike

11. domnieva sa, že nový súbor pravidiel, ktorými sa riadi voľný tok iných ako osobných 
údajov v Únii, umožňuje, aby bolo čoraz viac údajov k dispozícii pre inovácie založené 
na údajoch, čo uľahčuje MSP a startupom rozvíjať inovatívne služby podporované 
umelou inteligenciou a vstupovať na nové trhy, pričom umožňuje občanom a podnikom 
využívať lepšie produkty a služby;

12. pripomína, že v nariadení o voľnom toku iných ako osobných údajov sa uvádza, že ak 
technologický vývoj umožní premieňať anonymizované údaje na osobné údaje, takéto 
anonymizované údaje sa majú považovať za osobné údaje, a má sa na ne zodpovedajúcim 
spôsobom uplatňovať nariadenie (EÚ) 2016/679; 

13. uznáva potenciál výmeny údajov v súvislosti s budúcim rozvojom hĺbkového učenia sa, 
najmä pokiaľ ide o súbory údajov s vysokou hodnotou, a to vzhľadom na ich významný 
občiansky alebo sociálno-ekonomický prínos a vhodnosť na vytváranie služieb a aplikácií 
s pridanou hodnotou;

14. zdôrazňuje význam otvorených iných ako osobných údajov z verejných a súkromných 
zdrojov a domnieva sa, že regulačný rámec vrátane opakovaného použitia informácií 
verejného sektora by mal podporovať prístup k otvoreným údajom a interoperabilitu; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvážila vytvorenie bezpečnej a dobrovoľnej jednotnej 
brány na uľahčenie výmeny iných ako osobných údajov na úrovni EÚ s cieľom vytvoriť 
zjednodušené získavanie údajov;

15. zdôrazňuje, že dôvera spotrebiteľov je nevyhnutná pre rozvoj umelej inteligencie a že 
systémy založené na umelej inteligencii spracúvajú čoraz viac spotrebiteľských údajov, a 
preto sa z nich stávajú hlavné ciele kybernetických útokov; zdôrazňuje tiež, že musí 
fungovať tak, aby nepoškodzovala občanov a spotrebiteľov, a domnieva sa, že preto musí 
byť zabezpečená integrita údajov a algoritmov, na ktorých je umelá inteligencia založená;

16. zdôrazňuje, že je dôležité pochopiť, identifikovať a monitorovať prelomový vývoj, ktorý 
priamo i nepriamo súvisí s umelej inteligenciou; nabáda k tomu, aby sa výskum umelej 
inteligencie zameral aj na odhaľovanie náhodného alebo úmyselného poškodzovania 
umelej inteligencie a robotiky;
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Priemyselná politika

17. domnieva sa, že Únia by mala byť lepšie vybavená proti kybernetickým útokom; nabáda 
na rýchle dokončenie stratégie kybernetickej bezpečnosti, ktorá by mala zabezpečiť 
rozvoj a zavedenie bezpečných systémov umelej inteligencie a robotiky, ktoré sú odolné 
voči kybernetickým útokom, a to najmä prostredníctvom rozvoja systémov certifikácie 
EÚ; domnieva sa, že agentúra ENISA by mala vypracovať akčný plán pre kybernetickú 
bezpečnosť v oblasti umelej inteligencie, ktorý by mal posúdiť a riešiť hrozby a 
nedostatky týkajúce sa umelej inteligencie;

18. zdôrazňuje, že rozvoj silného a konkurencieschopného odvetvia umelej inteligencie a 
robotiky sa nemôže opierať výlučne o verejné finančné prostriedky; zdôrazňuje význam 
mobilizácie súkromných finančných prostriedkov s cieľom podporiť inovácie a 
vybudovať rozvinuté odvetvie umelej inteligencie a robotiky v EÚ;

19. pripomína, že zatiaľ čo v oblasti umelej inteligencie a robotiky už existujú zavedené 
priemyselné aplikácie, pokrok v tejto oblasti sa rozširuje a prináša rozsiahle a rozmanité 
aplikácie týkajúce sa všetkých ľudských činností; domnieva sa, že akýkoľvek regulačný 
rámec musí zahŕňať flexibilitu, ktorá umožňuje inovácie a voľný vývoj nových 
technológií a spôsobov použitia pre umelú inteligenciu; zdôrazňuje, že regulácia by 
nemala brániť vývoju a výskumu v súkromnom sektore;

20. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že centrá digitálnych inovácií nebudú viesť k 
vytváraniu dodatočných administratívnych úrovní, ale zamerajú sa na urýchlenie 
investícií do projektov, ktoré preukázali svoju účinnosť; vyzýva Komisiu, aby sa 
zamerala na granty a finančnú pomoc súkromným projektom v oblasti vývoja a výskumu; 
zdôrazňuje potrebu väčšieho využívania verejno-súkromných partnerstiev v oblasti 
umelej inteligencie;

21. domnieva sa, že umelá inteligencia bude veľkým prínosom, pokiaľ ide o uplatňovanie 
zásady „jedenkrát a dosť“, ktorá umožní kombináciu databáz a informácií z rôznych 
zdrojov, a tým uľahčí interakcie občanov s orgánmi verejnej správy;

Právny rámec pre umelú inteligenciu a robotiku

Vnútorný trh s umelou inteligenciou

22. domnieva sa, že členské štáty by mali zabezpečiť vytváranie údajov založených na zásade 
„špecificky navrhnutej a štandardnej otvorenosti“ a zároveň zabezpečiť konzistentnú 
úroveň ochrany cieľov verejného záujmu, ako sú verejná bezpečnosť alebo ochrana 
osobných údajov, a to aj pokiaľ ide o citlivé informácie týkajúce sa kritických 
infraštruktúr

Zodpovedný rozvoj a voľný pohyb inteligentných produktov

23. zdôrazňuje význam zásady vzájomného uznávania pri cezhraničnom používaní 
inteligentných produktov vrátane robotov a robotických systémov; pripomína, že v 
prípade potreby by skúšanie, certifikácia a bezpečnosť produktov mali zabezpečiť, aby 
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boli určité produkty bezpečné už v štádiu návrhu a štandardne; v tejto súvislosti 
poznamenáva, že je dôležité pracovať aj na etických aspektoch umelej inteligencie;

24. zdôrazňuje, že umelá inteligencia sa vzťahuje na rôzne odvetvia, v ktorých má 
normalizácia veľký význam, ako sú inteligentná výroba, roboty, autonómne automobily, 
virtuálna realita, zdravotná starostlivosť a analýza údajov, a je presvedčený, že 
normalizácia v oblasti umelej inteligencie v celej EÚ podporí inovácie a zaručí vysokú 
úroveň ochrany spotrebiteľa; uznáva, že hoci existuje značný počet noriem v oblastiach, 
ako je bezpečnosť, spoľahlivosť, interoperabilita a ochrana, je potrebná ďalšia podpora a 
rozvoj spoločných noriem pre robotiku a umelú inteligenciu a že by to malo byť súčasťou 
priorít Únie; vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s normalizačnými orgánmi EÚ naďalej 
aktívne spolupracovala s medzinárodnými orgánmi pre normalizáciu na zlepšovaní 
noriem v tejto oblasti;

25. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali skúšanie inovatívnych 
produktov a technológií v reálnych podmienkach a v malom rozsahu (tzv. sand-box 
innovation) pred tým, ako sa takéto produkty uvedú na trh;

26. uznáva, že robotika a technológie umelej inteligencie sa čoraz viac využívajú v 
autonómnych vozidlách, ako sú autonómne automobily a civilné bezpilotné vzdušné 
prostriedky; konštatuje, že niektoré členské štáty už prijali právne predpisy týkajúce sa 
tejto konkrétnej oblasti alebo ich prijatie zvažujú, čo by mohlo viesť k tomu, že 
nejednotné vnútroštátne právne predpisy spomalia vývoj autonómnych vozidiel; preto 
požaduje jednotný súbor pravidiel Únie, ktoré zabezpečia správnu rovnováhu medzi 
záujmami používateľov, podnikov a iných zainteresovaných strán a potenciálnymi 
rizikami pre nich a zároveň zabránia nadmernej regulácii v oblasti robotiky a systémov 
umelej inteligencie;

Bezplatné poskytovanie služieb využívajúcich umelú inteligenciu

27. pripomína, že technológie na analýzu, využívanie a spracovanie údajov, ako je strojové 
učenie, umelá inteligencia a internet vecí, sa neustále vyvíjajú a že rýchly technologický 
vývoj umožňuje vytvárať nové služby a nové aplikácie, ktoré sú založené na používaní, 
agregácii alebo kombinácii údajov;

28. pripomína, že na mnohé politické aspekty týkajúce sa služieb podporovaných umelou 
inteligenciou vrátane pravidiel ochrany spotrebiteľa a politiky v oblasti etiky a 
zodpovednosti sa vzťahuje existujúci regulačný rámec pre služby, konkrétne smernica o 
službách, smernica o uznávaní odborných kvalifikácií a smernica o elektronickom 
obchode;

29. zdôrazňuje, že za rozhodovanie musia byť v konečnom dôsledku vždy zodpovední ľudia, 
najmä pokiaľ ide o odborné služby, ako sú lekárske, právne a účtovné povolania; 
domnieva sa, že je potrebné zvážiť, či je potrebný dohľad kvalifikovaného odborníka s 
cieľom chrániť legitímne ciele verejného záujmu a poskytovať služby vysokej kvality;

30. uznáva význam dokonalejších digitálnych služieb – ako sú virtuálni asistenti, chatboty 
alebo virtuálni agenti – prinášajúce nebývalú prevádzkovú efektivitu, pričom však úplne 
uznáva potrebu rozvoja umelej inteligencie zameranej na človeka a orientovanej na trh s 
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cieľom vydávať lepšie a spoľahlivejšie rozhodnutia, a to vzhľadom na obmedzenú 
autonómnosť umelej inteligencie a robotiky;

Ochrana a posilnenie postavenia spotrebiteľov

31. domnieva sa, že technológie umelej inteligencie vyvinuté pre výrobu, ako aj pre 
individuálne použitie, by mali podliehať kontrolám produktov z hľadiska bezpečnosti 
orgánmi dohľadu nad trhom a mali by sa na ne vzťahovať pravidlá ochrany spotrebiteľa, 
ktorými sa v prípade potreby zabezpečia minimálne bezpečnostné normy a bude sa riešiť 
riziko úrazov vyplývajúcich z interakcie s ľuďmi alebo práce v ich blízkosti; je 
presvedčený, že každá politika v oblasti robotiky by mala zohľadňovať otázky etiky, 
ochrany údajov vrátane údajov tretích strán a osobných údajov, otázky občianskoprávnej 
zodpovednosti a kybernetickej bezpečnosti;

32. pripomína, že algoritmy sú základným kameňom umelej inteligencie a robotiky; vyzýva 
členské štáty, aby zaistili, že v prípade umelej inteligencie sa budú využívať iba veľmi 
kvalitné údaje, a najmä to, že tieto údaje budú aktuálne, presné a spoľahlivé, s cieľom 
zabezpečiť dôveru a prijatie zo strany spotrebiteľov; v tejto súvislosti pripomína význam 
schopnosti vysvetliť rozhodovacie procesy technológií umelej inteligencie, ako aj 
nestrannosť algoritmov, pričom treba rešpektovať právne predpisy EÚ, najmä pokiaľ ide 
o obchodné tajomstvo, a pripomína, že je dôležité vytvoriť štruktúry na preskúmanie s 
cieľom napraviť prípadné chyby v rozhodnutiach, ktoré prijala umelá inteligencia;

33. zdôrazňuje význam užívateľsky ústretovej umelej inteligencie pri posilňovaní dôvery 
spotrebiteľov; domnieva sa, že v prípade konečných a trvalých rozhodnutí, ktoré prijala 
umelá inteligencia a nie človek, by spotrebitelia mali byť informovaní a mali by mať 
možnosť požiadať o preskúmanie a nápravu človekom; zdôrazňuje, že pri interakcii s 
automatizovaným systémom by používatelia mali byť informovaní o tom, ako sa spojiť s 
človekom a ako zabezpečiť, aby bolo možné skontrolovať a opraviť rozhodnutia systému;

34. berie na vedomie pracovný dokument útvarov Komisie z 25. apríla 2018 o zodpovednosti 
za nové digitálne technológie (SWD (2018) 0137); berie na vedomie jej záver, že súčasný 
rámec zodpovednosti je síce stále stabilný a funguje, mala by ho však preskúmať 
expertná skupina pre zodpovednosť, a to vzhľadom na nové technológie umelej 
inteligencie, s cieľom zabezpečiť, aby zodpovedal danému účelu a zahŕňal stanoviská 
spotrebiteľov, inovátorov a spoločností pôsobiacich v EÚ;

35. zdôrazňuje, že je potrebné vzdelávať občanov, a najmä mladších občanov, aby pochopili, 
ako umelá inteligencia funguje; vyzýva na posilnenie postavenia občanov a spotrebiteľov 
EÚ sprístupnením umelej inteligencie občanom, spotrebiteľom a občianskej spoločnosti; 
domnieva sa, že to možno dosiahnuť poskytnutím intenzívneho a široko dostupného 
vzdelávania s cieľom lepšie porozumieť umelej inteligencii.
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