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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

– tekintettel az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett „Mesterséges 

intelligencia Európa számára” című bizottsági közleményre (COM(2018)0237), 

– tekintettel 2017. február 16-i állásfoglalására a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a 

robotikára vonatkozó polgári jogi szabályokról1, 

A. mivel a mesterséges intelligencia globálisan és Európában is a XXI. század egyik 

stratégiai technológiája, amely pozitív változást hoz az európai gazdaságban, és 

lehetővé teszi az innovációt, a termelékenységet, a versenyképességet és a jólétet; 

B. mivel a mesterséges intelligenciára vonatkozó európai keretet az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában foglalt alapvető jogok, különösen az adatvédelemre, a magánélet védelmére 

és a biztonságra vonatkozó elvek maradéktalan tiszteletben tartását alapul véve kell 

kidolgozni; 

C. mivel az emberközpontú mesterséges intelligencia és a gépi tanulás előnyt jelent az 

európai társadalom számára, és segíthet néhány sürgetőbb társadalmi kihívás 

kezelésében, kézzelfogható előnyöket biztosítva a polgárok számára; 

1. felhívja a Bizottságot és a többi illetékes intézményt, hogy folytassanak szoros 

együttműködést a különböző tudományterületeket képviselő kutatókkal annak 

érdekében, hogy azonosítsák, támogassák és megsokszorozzák a mesterséges 

intelligencia innovatív alkalmazásának lehetséges pozitív hatásait, vizsgálják és előzzék 

meg, valamint enyhítsék a mesterséges intelligencia rosszhiszemű vagy hanyag módon 

történő alkalmazásának esetleges káros hatásait, és dolgozzanak ki olyan eszközöket, 

politikákat és normákat, amelyek alkalmasak a mesterséges intelligencián alapuló 

alkalmazások etikai irányításának biztosítására; hangsúlyozza, hogy szükség van 

tudásmegosztási programok – többek között határokon átnyúló programok – 

kialakítására, valamint a civil társadalmi szervezetek közötti közös stratégiai fejlesztés 

előmozdítására; megjegyzi, hogy azonosítani kell a bevált gyakorlatokat az olyan, a 

kettős felhasználású termékek kezelésére kidolgozott, fejlettebb módszerekkel 

rendelkező kutatási területeken, mint például a biztonság és a magánélet védelme, 

valamint hogy ezeket a mesterséges intelligencia területére is alkalmazni kell; 

2. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia rosszhiszemű vagy gondatlan 

alkalmazása veszélyeztetheti a digitális, a fizikai és a közbiztonságot, mivel az 

információs társadalom szolgáltatásaival és az azokhoz kapcsolódó gépekkel szemben 

nagyszabású, célzott és rendkívül hatékony támadások, valamint dezinformációs 

kampányok végrehajtására használható fel, és általában korlátozza az egyének 

önrendelkezési jogát; hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia rosszhiszemű 
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vagy gondatlan alkalmazása a demokráciát és az alapvető jogokat is veszélyeztetheti; 

3. hangsúlyozza, hogy a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok 

védelméhez való, az Alapjogi Charta 7. és 8. cikkében, valamint az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikkében foglalt jog a robotika minden 

területére és minden olyan egyéb területre – beleértve a nagy adathalmazok elemzését, a 

gépi tanulást és a dolgok internetét – érvényes, amelyen a mesterséges intelligencia 

felhasználható, és hogy az Unió adatvédelemre vonatkozó jogi keretét teljes mértékben 

be kell tartani a mesterségesintelligencia-rendszerek területén; megismétli, hogy 

támogatja a Bizottság „Pénzügyi technológiai cselekvési terv: Egy versenyképesebb és 

innovatívabb európai pénzügyi ágazat felé” című közleményét, amely hangsúlyozza a 

szabályozásnak a technológiai innováció elősegítése és az innovatív üzleti modellek és 

piaci fejlemények jobb megértése terén betöltött szerepét, mivel lehetővé teszi a 

szabályozók számára, hogy a vállalatokat az uniós jogi keret szerint felügyeljék; 

4. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a mesterséges intelligenciára vonatkozó 

bármely jövőbeli uniós szabályozási keret garantálja a magánálet védelmét és a 

kommunikáció titkosságát, a személyes adatok védelmét, beleértve a jogszerűség, a 

méltányosság és az átláthatóság, a beépített és alapértelmezett adatvédelem, a célhoz 

kötöttség, a tárolási korlátozás, a pontosság és az adatminimalizálás elvét, teljes 

összhangban az uniós adatvédelmi szabályokkal, valamint a biztonsággal, a személyes 

biztonsággal kapcsolatos és egyéb alapvető – köztük a véleménynyilvánítás és a 

tájékozódás szabadságához való – jogokkal; úgy véli, hogy minden jövőbeli 

szabályozási keretet a Bizottságnak rendszeresen értékelnie kell, figyelembe véve az új 

technológiai fejleményeket; 

5. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciára vonatkozó európai szabványoknak a 

digitális etika, az emberi méltóság, az alapvető jogok tiszteletben tartása, az 

adatvédelem és a biztonság elvein kell alapulniuk, törekedve arra, hogy ezen elveket a 

tervezéstől fogva beépítsék, hozzájárulva ezáltal a felhasználók bizalmának 

kiépítéséhez; hangsúlyozza, hogy fel kell használni az EU azon potenciálját, hogy stabil 

infrastruktúrát hozzon létre az adatvédelemre vonatkozó szigorú előírásokat és az 

emberi jogokat tiszteletben tartó mesterségesintelligencia-rendszerek számára; 

hangsúlyozza, hogy szisztematikusan be kell ruházni a szükséges jövőbeli szakértelem 

fejlesztésébe, különösen a kutatók képzése, valamint a mesterséges intelligenciával 

kapcsolatos technológiára, a robotikára és a kapcsolódó területekre szakosodott 

különböző tudományágak – többek között az alkalmazott etika – közötti tudásmegosztás 

megkönnyítése terén; 

6. felhívja a Bizottságot, hogy bármely uniós kereten belül a mesterséges intelligencia által 

működtetett autonóm fegyverrendszerek fejlesztésével és használatával szemben 

határozottan foglaljon állást; 

7. üdvözli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy létrehozza a Mesterséges 

Intelligencia Európai Szövetségét, amelynek feladata a mesterséges intelligenciára 

vonatkozó etikai átfogó iránymutatások és szakpolitikai ajánlások kidolgozása; 

hangsúlyozza a mesterséges intelligencia-rendszerek fejlesztése és bevezetése során a 

globális szövetségekben és a mesterséges intelligenciával foglalkozó fórumokon való 

aktív részvétel fontosságát az adatok védelmével, az átláthatósággal és a biztonsággal 
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kapcsolatos tudás megosztásának és az ezzel kapcsolatos aggodalmak átfogó 

megértésének lehetővé tétele érdekében; e tekintetben üdvözli a mesterséges 

intelligenciával foglalkozó magas szintű szakértői csoport munkáját, amely a 

Mesterséges Intelligencia Európai Szövetség munkáját irányító csoportként szolgálja; 

felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az adatvédelmi hatóságok részvételét ebben a 

magas szintű csoportban, hogy nyíltan és átláthatóan végezzék a munkát, és tegyék 

közzé az iránymutatásokat; továbbá felkéri a Bizottságot, hogy folytassa a mesterséges 

intelligenciával kapcsolatos, az egész EU-ra kiterjedő megközelítés kidolgozását, amely 

emberközpontú lesz és ember által lesz irányítva, valamint hogy a mesterséges 

intelligencia területén nemzetközi szinten aktívan mozdítsa elő a magas szintű uniós 

normákat; 

8. hangsúlyozza, hogy bármely mesterségesintelligencia-rendszert az átláthatóság elveinek 

és az algoritmikus elszámoltathatóság tiszteletben tartásával kell kialakítani, lehetővé 

téve az ilyen rendszerek tevékenységeinek emberi megértését; megjegyzi, hogy a 

mesterséges intelligencia iránti bizalom kiépítése és az előrehaladás lehetővé tétele 

érdekében a felhasználóknak tisztában kell lenniük adataik, egyéb adatok, valamint az 

adataikból kinyert adatok felhasználásának módjával, valamint azzal, hogy mikor 

kommunikálnak, vagy működnek együtt valamely mesterségesintelligencia-rendszerrel, 

és mikor egy mesterségesintelligencia-rendszer által támogatott emberrel; úgy véli, 

hogy ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy a felhasználók jobban megértsék és nagyobb 

magabiztossággal használják ezeket; hangsúlyozza, hogy a döntések érthetőségének az 

általános adatvédelmi rendelet 13., 14. és 15. cikke szerinti uniós szabványnak kell 

lennie; emlékeztet arra, hogy az általános adatvédelmi rendelet már tartalmazza az 

adatfeldolgozás alapját képező logika megismeréséhez való jogot; hangsúlyozza, hogy 

az általános adatvédelmi rendelet 22. cikke szerint az egyéneknek joguk van emberi 

beavatkozást kérni és kapni, ha egy automatizált feldolgozás alapján hozott döntés 

jelentős hatással van rájuk; 

9. kiemeli, hogy a Bizottságnak, az Európai Adatvédelmi Testületnek, a nemzeti 

adatvédelmi hatóságoknak és más független felügyelő hatóságoknak alapvető szerepet 

kell játszaniuk az átláthatóság és a megfelelő eljárás, általában a jogbiztonság és 

különösen az alapvető jogokat védő konkrét normákkal, valamint az adatfeldolgozás és 

-elemzés felhasználásához kapcsolódó garanciákkal összefüggő jogbiztonság 

előmozdítása terén; felszólít a digitális környezetben a magatartás felügyeletével vagy 

szabályozásával megbízott hatóságok közötti szorosabb együttműködésre; felhív az 

ilyen típusú hatóságok forrásokkal és személyzettel való megfelelő ellátására; 

10. kiemeli a fejlesztői elfogultság kezelésének fontosságát, és ezáltal annak 

szükségességét, hogy az informatikai ágazat valamennyi ágában diverzifikált 

munkaerőre van szükség, valamint a nemen és életkoron alapuló, a 

mesterségesintelligencia-rendszerekbe beágyazott részrehajlások elkerülését szolgáló 

védelmi mechanizmusokra; 

11. kiemeli annak fontosságát, hogy szabályozási keretet hozzanak létre az algoritmusok 

ellenőrzésére és azok hatásaira vonatkozóan, beleértve annak lehetőségét is, hogy az 

algoritmusokat ellenőrző független ellenőröket (vagy akár szoftverellenőrző szerveket, 

vagy a mesterséges intelligenciával hozott automatizált döntések kivizsgálására 

alkalmas szabályozó hatóságot) vonjanak be; 
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12. hangsúlyozza az algoritmusok kidolgozása és bevezetése során használt adatok 

minőségét és pontosságát, valamint  reprezentatív jellegét, mivel normájuk a 

„betanításuk” során használt adatokra támaszkodnak; rámutat arra, hogy még a kiváló 

minőségű tanuló adatok is a meglévő diszkrimináció és igazságtalanság 

állandósulásához vezethetnek, ha nem gondosan és tudatosan használják fel ezeket; 

megjegyzi, hogy a rossz minőségű, elavult, hiányos vagy helytelen adatoknak az 

adatfeldolgozás különböző szakaszaiban történő használata rossz előrejelzéseket és 

értékeléseket, és ebből következően olyan elfogultságot eredményezhet, ami végső 

soron az egyének alapvető jogainak megsértéséhez, vagy pusztán téves 

következtetésekhez vagy hamis eredményekhez vezethet; ezért úgy véli, hogy a nagy 

adathalmazok korában fontos annak biztosítása, hogy a statisztikai paritás elérése 

érdekében az algoritmusokat a kiváló minőségű  adatokat tartalmazó reprezentatív 

minták alapján „tanítsák be”; hangsúlyozza, hogy még ha kiváló minőségű, pontos 

adatokat is használnak, a mesterséges intelligencián alapuló prediktív elemzés csak 

statisztikai valószínűséggel szolgálhat; emlékeztet arra, hogy az általános adatvédelmi 

rendelet értelmében a személyes adatok statisztikai célú feldolgozása – ideértve a 

mesterségeg intelligencia tanítását is – kizárólag összesített, az egyénekre újra nem 

alkalmazható adatokat eredményezhet; 

13. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és az adatvédelmi hatóságokat, hogy tárják fel és 

minden lehetséges intézkedéssel előzzék meg és szorítsák a minimumra az algoritmusos 

diszkriminációt és torzulásokat, és dolgozzanak ki olyan szigorú közös etikai keretet a 

személyes adatok feldolgozásának átláthatósága és az automatizált döntéshozatal 

tekintetében, amely irányadó az adatfelhasználásra és az uniós jog folyamatos 

alkalmazására nézve; 

14. hangsúlyozza, hogy miközben a társadalom és a környezet érdekében ösztönzik az 

előrehaladást, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatást és az egyéb 

kapcsolódó tevékenységeket az elővigyázatosság elvével és az alapvető jogokkal 

összhangban kell végezni; hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia 

fejlesztésében, végrehajtásában, terjesztésében és használatában részt vevő valamennyi 

személynek figyelembe kell vennie és tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot, 

valamint az egyén és a társadalom egészének önrendelkezését, testi és lelki és jóllétét, 

fel kell mérnie a lehetséges biztonsági hatásokat, és megfelelő, a védelem szintjével 

arányos óvintézkedéseket kell tennie, beleértve a lakosságot vagy a környezetet esetleg 

veszélyeztető tényezők gyors közzétételét; hangsúlyozza, hogy összehangolt 

megközelítésre van szükség a mesterségesintelligencia-rendszerek és azok elemei 

tekintetében a kockázatalapú értékelések gyakori elvégzésének biztosítása érdekében; 

kiemeli a mesterségesintelligencia-rendszerek fejlesztésére és bevezetésére vonatkozó 

átfogó ellenőrzési szabályok és iránymutatások, valamint a jogsértések kockázatának 

enyhítését célzó biztonsági és jelölési mechanizmusok kialakításának és 

érvényesítésének fontosságát; 

15. hangsúlyozza, hogy a következő elveket kell alkalmazni a mesterséges intelligenciára és 

a robotikára vonatkozó átfogó stratégiák esetében: 

a) A robotok és a mesterséges intelligencia többféle célra felhasználható eszközök. 

Robot és mesterséges intelligencia kizárólagos vagy elsődleges rendeltetése nem lehet 

az, hogy embereket öljön vagy embereknek ártson. Biztosítani kell az egyéni jogokat és 
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az alapvető szabadságokat, különösen az ember (testi és mentális) sérthetetlenségét, az 

emberi méltóságot és az identitást. Hangsúlyozzuk, hogy az emberi lény elsőbbséget 

élvez a tudomány vagy a társadalom egyedüli érdeke felett; 

b) Az emberek felelős szereplők. A jogalkotóknak biztosítaniuk kell, hogy az újonnan 

kialakuló technológiák megfelelnek a meglévő jogszabályoknak és az alapvető 

jogoknak; 

c) A robotok és a mesterséges intelligencia termékek, ezért éppúgy biztosaknak, 

biztonságosaknak és a célnak megfelelőnek kell lenniük, mint egyéb termékeknek is; 

d) A robotok és a mesterséges intelligencia mesterségesen előállított tárgyak. 

Kialakításuk nem lehet megtévesztő, nem irányulhat veszélyeztetett felhasználók 

kihasználására; éppen ellenkezőleg, gépjellegüknek egyértelműnek kell lennie; 

e) Robot vagy mesterségesintelligencia-rendszer mellé jogi felelősséggel rendelkező 

személyt kell rendelni. A biztonságot és a védelmet érintő súlyos gondatlanság esetén a 

gyártókat felelősségre kell vonni, még akkor is, ha a felhasználói megállapodások nem 

tartalmaznak felelősség alóli mentességről szóló záradékokat; 

16. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésének folyamatába be kell 

vonni a nagyközönséget; felhívja ezért a Bizottságot, hogy tegyen közzé minden olyan 

algoritmust, eszközt és technológiát, amelyet a nyilvánosság nyílt forrásként 

finanszíroz, vagy társfinanszíroz; 

17. kiemeli, hogy amennyiben a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatás esetében 

elkerülhetetlen és integrált elemeként kockázatok merülnek fel, úgy megbízható 

kockázatértékelési és -kezelési protokollokat kell kifejleszteni és betartani, figyelembe 

véve, hogy a károsodás veszélye a szokásos életvitelünk során felmerülő kockázatoknál 

nem lehet nagyobb (azaz az emberek nem lehetnek a szokásos életmódjuk során kitett 

nagyobb, vagy további kockázatoknak kitéve). 
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