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13.10.2020 A9-0186/1

Pozmeňujúci návrh 1
Emmanuel Maurel
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Rámec etických aspektov umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií
2020/2012(INL)

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže umelá inteligencia, robotika 
a súvisiace technológie, ktoré majú 
potenciál vytvárať príležitosti pre podniky 
a výhody pre občanov a ktoré môžu 
priamo ovplyvniť všetky aspekty našej 
spoločnosti vrátane základných práv a 
sociálnych a hospodárskych zásad a 
hodnôt, ako aj trvalý vplyv na všetky 
oblasti činnosti, sa rýchlo propagujú a 
rozvíjajú;

B. keďže umelá inteligencia, robotika 
a súvisiace technológie, ktoré majú 
potenciál vytvárať výhody pre občanov a 
môžu priamo ovplyvniť všetky aspekty 
našej spoločnosti vrátane základných práv 
a sociálnych a hospodárskych zásad a 
hodnôt, ako aj trvalý vplyv na príležitosti 
podnikov a všetky oblasti činnosti, sa 
rýchlo propagujú a rozvíjajú;
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13.10.2020 A9-0186/2

Pozmeňujúci návrh 2
Emmanuel Maurel
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Rámec etických aspektov umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií
2020/2012(INL)

Návrh uznesenia
Odôvodnenie AB

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

AB. keďže s cieľom zabezpečiť 
harmonizovaný prístup v celej Únii a 
optimálne fungovanie jednotného 
digitálneho trhu by sa koordinácia na 
úrovni Únie zo strany Komisie a/alebo 
príslušných inštitúcií, orgánov, úradov a 
agentúr Únie, ktoré môžu byť v tejto 
súvislosti určené, mala posúdiť z hľadiska 
nových príležitostí a výziev, najmä tých, 
ktoré majú cezhraničný charakter a ktoré 
vyplývajú z prebiehajúceho 
technologického vývoja; keďže na tento 
účel by Komisia mala byť poverená 
hľadaním vhodného riešenia štruktúry 
takejto koordinácie na úrovni Únie;

AB. keďže s cieľom zabezpečiť 
harmonizovaný prístup v celej Únii a 
optimálne fungovanie jednotného 
digitálneho trhu by sa dohľad a kontrola 
na úrovni Únie zo strany Komisie a/alebo 
príslušných inštitúcií, orgánov, úradov a 
agentúr Únie, ktoré môžu byť v tejto 
súvislosti určené, mala posúdiť z hľadiska 
nových príležitostí a výziev, najmä tých, 
ktoré majú cezhraničný charakter a ktoré 
vyplývajú z prebiehajúceho 
technologického vývoja; keďže na tento 
účel by Komisia mala byť poverená 
hľadaním vhodného riešenia štruktúry 
takejto koordinácie na úrovni Únie;
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13.10.2020 A9-0186/3

Pozmeňujúci návrh 3
Emmanuel Maurel
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Rámec etických aspektov umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií
2020/2012(INL)

Návrh uznesenia
Odsek 55

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

55. domnieva sa, že ciele sociálnej 
zodpovednosti, vyváženého zastúpenia 
mužov a žien, ochrany životného 
prostredia a udržateľnosti by nemali mať 
vplyv na existujúce všeobecné a odvetvové 
povinnosti v týchto oblastiach; domnieva 
sa, že by sa mali stanoviť nezáväzné 
vykonávacie usmernenia pre vývojárov, 
nasadzujúce subjekty a používateľov, 
najmä vysokorizikových technológií, 
pokiaľ ide o metodiku posudzovania ich 
súladu s týmto nariadením a dosiahnutie 
týchto cieľov;

55. domnieva sa, že ciele sociálnej 
zodpovednosti, rodovej rovnosti, ochrany 
životného prostredia a udržateľnosti by 
nemali mať vplyv na existujúce všeobecné 
a odvetvové povinnosti v týchto oblastiach; 
domnieva sa, že by sa mali stanoviť 
nezáväzné vykonávacie usmernenia pre 
vývojárov, nasadzujúce subjekty a 
používateľov, najmä vysokorizikových 
technológií, pokiaľ ide o metodiku 
posudzovania ich súladu s týmto 
nariadením a dosiahnutie týchto cieľov;
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13.10.2020 A9-0186/4

Pozmeňujúci návrh 4
Emmanuel Maurel
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Rámec etických aspektov umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií
2020/2012(INL)

Návrh uznesenia
Odsek 71 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

71a. súhlasí s pochybnosťami, ktoré 
vyjadrili mnohé organizácie zamerané na 
obranu ľudských práv, ako aj Európsky 
výbor pre ochranu údajov, ktoré 
zdôraznili, že intenzívne používanie video 
zariadení riadených aplikáciami umelej 
inteligencie by znamenalo veľké riziká 
pre ochranu údajov, neprimerane by 
obmedzilo možnosti anonymného pohybu, 
vyvolalo by rozšírený pocit trvalého 
vnikania do súkromia a intímnej sféry, 
ovplyvnilo by správanie občanov a 
inštitúcií spôsobom, ktorý by bol 
pravdepodobne v rozpore so zachovaním 
základných zásad EÚ v oblasti 
občianskych slobôd, a že v krátkodobom 
horizonte by nebolo možné zabrániť 
chybám v dôsledku nedostatkov v spôsobe 
analyzovania rozdielov veku, pohlavia 
alebo etnického pôvodu softvérom; žiada 
preto, aby Komisia vo svojom 
nadchádzajúcom legislatívnom návrhu 
navrhla zákaz zavádzania a používania 
technológií rozpoznávania tváre v 
otvorenom verejnom priestore, pokiaľ sa 
všetky tieto riziká náležite a komplexne 
nevyriešia a neprekonajú.

Or. en
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13.10.2020 A9-0186/5

Pozmeňujúci návrh 5
Emmanuel Maurel
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Rámec etických aspektov umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií
2020/2012(INL)

Návrh uznesenia
Odsek 128

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

128. zdôrazňuje význam koordinácie na 
úrovni Únie vykonávanej Komisiou 
a/alebo akýmikoľvek príslušnými 
inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami 
Únie, ktoré môžu byť v tejto súvislosti 
určené, aby sa zabránilo fragmentácii a aby 
sa zabezpečil harmonizovaný prístup v 
celej Únii; domnieva sa, že koordinácia by 
sa mala zameriavať na mandáty a opatrenia 
vnútroštátnych orgánov dohľadu v každom 
členskom štáte, ako sa uvádza v 
predchádzajúcom pododdiele, ako aj na 
výmenu najlepších postupov medzi týmito 
orgánmi a prispievanie k spolupráci, pokiaľ 
ide o výskum a vývoj v tejto oblasti v celej 
Únii; vyzýva Komisiu, aby posúdila a našla 
najvhodnejšie riešenie na štruktúrovanie 
takejto koordinácie; príkladmi príslušných 
existujúcich inštitúcií, orgánov, úradov a 
agentúr Únie sú ENISA, EDPS a európsky 
ombudsman;

128. zdôrazňuje význam koordinácie na 
úrovni Únie vykonávanej Komisiou 
a/alebo akýmikoľvek príslušnými 
inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami 
Únie, ktoré môžu byť v tejto súvislosti 
určené, aby sa vyriešili prípadné 
nezrovnalosti medzi posúdeniami 
uskutočnenými na vnútroštátnej úrovni a 
zabránilo fragmentácii a aby sa zabezpečilo 
harmonizované vykonávanie v celej Únii; 
domnieva sa, že koordinácia by sa mala 
zameriavať na mandáty a opatrenia 
vnútroštátnych orgánov dohľadu v každom 
členskom štáte, ako sa uvádza v 
predchádzajúcom pododdiele, ako aj na 
výmenu najlepších postupov medzi týmito 
orgánmi a prispievanie k spolupráci, pokiaľ 
ide o výskum a vývoj v tejto oblasti v celej 
Únii; vyzýva Komisiu, aby posúdila a našla 
najvhodnejšie riešenie na štruktúrovanie 
takejto koordinácie; príkladmi príslušných 
existujúcich inštitúcií, orgánov, úradov a 
agentúr Únie sú ENISA, EDPS a európsky 
ombudsman;
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13.10.2020 A9-0186/6

Pozmeňujúci návrh 6
Emmanuel Maurel
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Rámec etických aspektov umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií
2020/2012(INL)

Návrh uznesenia
Odsek 143

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

143. uznáva úlohu NATO pri 
presadzovaní euroatlantickej bezpečnosti 
a vyzýva na spoluprácu s NATO s cieľom 
zaviesť spoločné normy a interoperabilitu 
systémov založených na umelej 
inteligencii v oblasti obrany; zdôrazňuje, 
že transatlantický vzťah je dôležitý pre 
zachovanie spoločných hodnôt a boj proti 
budúcim a vznikajúcim hrozbám;

vypúšťa sa

Or. en


