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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor:

– aby do svého návrhu usnesení začlenil následující návrhy:

1. zdůrazňuje, že se bezpečnostní a obranná politika Evropské unie a jejích členských států 
řídí zásadami zakotvenými v Listině základních práv Evropské unie a zásadami Charty 
Organizace spojených národů a obecnou shodou o univerzálních hodnotách dodržování 
nedotknutelných a nezadatelných práv lidských bytostí, respektování lidské důstojnosti, 
svobody, demokracie, rovnosti a právního státu; zdůrazňuje, že veškeré obranné úsilí 
v rámci Unie musí respektovat tyto univerzální hodnoty a zároveň podporovat mír, 
bezpečnost a pokrok v Evropě a ve světě; domnívá se, že používání umělé inteligence 
by mělo být založeno na společném souboru etických zásad, podle kterých by její 
používání mělo být: odpovědné, spravedlivé, sledovatelné, spolehlivé a řiditelné;

2. vítá skutečnost, že zasedání vysokých smluvních stran Úmluvy OSN o některých 
konvenčních zbraních (CCW) v roce 2019 schválilo 11 obecných zásad pro vývoj 
a používání autonomních zbraňových systémů; vyjadřuje však politování nad tím, že se 
nepodařilo dosáhnout dohody o právně závazném nástroji, který by upravoval smrtící 
autonomní zbraňové systémy, s účinným mechanismem vymáhání; vítá a podporuje 
„Etické zásady pro důvěryhodnou umělou inteligenci“ odborné skupiny Komise na 
vysoké úrovni pro umělou inteligenci, které byly zveřejněny dne 9. dubna 2019, 
a postoj této skupiny ke smrtícím autonomním zbraňovým systémům; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby vypracovaly vnitrostátní strategie k vymezení definice a určení 
statusu smrtících autonomních zbraní s cílem vytvořit komplexní strategii na úrovni 
Unie a aby spolu s vysokým představitelem Unie, místopředsedou Komise a Radou 
podporovaly diskusi o smrtících autonomních zbraních v rámci CCW OSN a dalších 
příslušných fór a zavedení mezinárodních norem týkajících se etických a právních 
parametrů pro vývoj a používání plně autonomních, poloautonomních a dálkově 
ovládaných smrtících zbraňových systémů; v této souvislosti připomíná své usnesení 
o smrtících autonomních zbraňových systémech ze dne 12. září 2018 a znovu vyzývá 
k urychlenému vypracování a přijetí společného postoje k smrtícím autonomním 
zbraňovým systémům, k mezinárodnímu zákazu vývoje, výroby a používání smrtících 
autonomních zbraňových systémů, které umožňují útočit bez smysluplné lidské 
kontroly a bez dodržování zásady zapojení lidského faktoru v souladu s prohlášením 
nejvýznamnějších světových výzkumných pracovníků v oblasti umělé inteligence 
v jejich otevřeném dopise z roku 2015; vítá dohodu Rady a Parlamentu o vyloučení 
smrtících autonomních zbraní „bez možnosti smysluplné lidské kontroly nad 
rozhodnutími o výběru cíle a použití při provádění útoků na člověka“ z opatření 
financovaných z Evropského obranného fondu; je přesvědčen, že etické aspekty jiných 
oblastí uplatnění umělé inteligence v odvětví obrany, jako jsou zpravodajská činnost, 
sledování a průzkum (ISR) nebo kybernetické operace, nesmí být přehlíženy a zvláštní 
pozornost je třeba věnovat  vývoji bezpilotních letounů a jejich používání ve 
vojenských operacích;

3. doporučuje, aby jakýkoli unijní rámec upravující používání systémů na bázi umělé 
inteligence v oblasti obrany v bojových i nebojových situacích dodržoval veškeré 
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příslušné právní režimy, zejména mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právo 
v oblasti lidských práv, a aby byl v souladu s právem Unie a s jejími zásadami 
a hodnotami; zdůrazňuje, že Unie by měla hrát globální úlohu při určování směru 
k zavedení důvěryhodného a závazného regulačního rámce v oblasti umělé inteligence, 
který bude založen na demokratických hodnotách a přístupu zaměřeném na člověka; 
vyzývá Unii a její členské státy, aby vytvořily společné mechanismy k rychlému a 
důkladnému posouzení přirozených rizik a příležitostí souvisejících s umělou inteligencí 
s ohledem na uplatňování práva Unie, které by se opíraly o osvědčené postupy 
vyspělejších členských států, a aby v případě potřeby zajistily nezbytné úpravy a 
prosazování, přičemž by braly v potaz rozdíly v technické a bezpečnostní infrastruktuře 
v celé Unii;

4. uznává, že na rozdíl od základen obranného průmyslu by kritické inovace v oblasti 
umělé inteligence mohly pocházet z malých členských států, a proto by standardizovaný 
přístup SBOP měl zajistit, aby nebyly menší členské státy a malé a střední podniky 
vytlačovány; zdůrazňuje, že soubor společných kapacit EU v oblasti umělé inteligence 
spolu s operačními koncepcemi členských států může překlenout technické mezery, 
kvůli nimž by mohly být vynechány státy, jež příslušnou technologií, odvětvím nebo 
odbornými znalostmi pro zavádění systémů umělé inteligence v rámci ministerstev 
obrany nedisponují;

5. zdůrazňuje, že zeměpisná působnost pro uplatňování takového rámce by měla zahrnovat 
všechny složky umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií vyvíjených, 
zaváděných nebo používaných v Unii, včetně případů, kdy může být část technologií 
umístěna mimo Unii nebo nemá konkrétní umístění;

6. zdůrazňuje, že nové technologie, na něž se nevztahuje mezinárodní právo, by se měly 
posuzovat z hlediska zásady respektování lidskosti a obecně platných etických norem; 
zdůrazňuje, že používání a etiku obranných systémů na bázi umělé inteligence je třeba 
neustále posuzovat, a to z hlediska lidských práv, zejména z hlediska lidské 
bezpečnosti, zdraví, svobody, soukromí, integrity a důstojnosti, a soustavně 
monitorovat, především z hlediska jejich výhod a nevýhod, jakož i dopadu na ochranu 
všeobecných lidských práv; je přesvědčen, že technologické výhody v oblasti 
obranných systémů na bázi umělé inteligence musí jít ruku v ruce s rozsáhlou diskusí 
o využívání umělé inteligence, jejích dopadech na společnosti a komunity a o 
potenciálních hospodářských a společenských přínosech a že je třeba řádně informovat 
o rizicích vyplývajících z využívání umělé inteligence;

7. domnívá se, že současné a budoucí činnosti související s bezpečností a obranou v rámci 
Unie budou vycházet z umělé inteligence, robotiky a autonomie a ze souvisejících 
technologií, a že spolehlivá, stabilní a důvěryhodná umělá inteligence by mohla přispět 
k moderním a účinným ozbrojeným silám Unie; Unie proto musí převzít vedoucí úlohu 
ve výzkumu a vývoji systémů umělé inteligence v oblasti bezpečnosti obrany; domnívá 
se, že využívání aplikací s podporou umělé inteligence v bezpečnosti a obraně by mohlo 
veliteli operace poskytnout řadu přímých výhod, jako jsou kvalitnější shromažďované 
údaje, lepší znalost situace, rychlejší rozhodování, nižší riziko vedlejších škod díky 
lepším kabelovým systémům, ochrana pozemních sil a také větší spolehlivost 
vojenského vybavení, a tím i snížené riziko pro lidi a méně lidských obětí; zdůrazňuje, 
že pro zaručení evropské schopnosti jednat v kapacitní a operační oblasti je nezbytný 



AD\1208168CS.docx 5/12 PE650.401v02-00

CS

rozvoj důvěryhodné umělé inteligence v oblasti obrany; připomíná, že systémy umělé 
inteligence se také stávají klíčovými prvky v boji proti novým bezpečnostním hrozbám, 
jako jsou kybernetické a hybridní války, a to jak v online, tak v offline prostoru; 
zároveň zdůrazňuje všechna rizika a výzvy spojené s neregulovaným využíváním umělé 
inteligence; konstatuje, že umělá inteligence by mohla být vystavena manipulaci, 
chybám a nepřesnostem;

8. vyzývá k vytváření součinností a sítí mezi jednotlivými evropskými výzkumnými 
středisky v oblasti umělé inteligence a dalšími mnohostrannými fóry, mezi něž patří 
Rada Evropy, Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světová obchodní organizace 
a Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) s cílem sladit jejich úsilí a lépe koordinovat 
vývoj technologie umělé inteligence;

9. zdůrazňuje, že technologie umělé inteligence mají v podstatě dvojí využití a že rozvoj 
umělé inteligence používané při činnostech souvisejících s obranou těží z výměn mezi 
vojenskými a civilními technologiemi; zdůrazňuje, že umělá inteligence používaná 
při činnostech souvisejících s obranou je průlomovou technologií s průřezovým 
dosahem, jejíž rozvoj může poskytnout příležitosti pro konkurenceschopnost 
a strategickou autonomii Unie;

10. zdůrazňuje, že na základě sdělení Komise ze dne 8. dubna 2019 nazvaného „Budování 
důvěry v umělou inteligenci zaměřenou na člověka“, podle nějž má technologie plně 
respektovat lidská práva a lidé si mají zachovat autoritu nad automatizovanými 
rozhodovacími systémy, které doplňují a podporují lidskou autonomii a rozhodování, 
Unie potřebuje spolehlivý regulační rámec pro umělou inteligenci zaměřený na 
bezpečnost a obranu, který zároveň respektuje odpovědnost a transparentnost, ochranu 
občanů a jejich údajů a obranu našich hodnot, aby její politiky usilovaly o zachování 
míru, předcházení konfliktům a posilování mezinárodní bezpečnosti, přičemž využijí 
možností, které tyto technologie nabízejí, a zohlední skutečnost, že systémy na bázi 
umělé inteligence se stanou klíčovým prvkem budoucího rozvoje obrany a obranných 
kapacit;

11. vyzývá členské státy a Komisi, aby zajistily, že algoritmy používané v obranných 
systémech se budou při zachování nezbytné důvěrnosti řídit zásadou transparentnosti, 
včetně jasného režimu odpovědnosti za výsledky využívání umělé inteligence; 
zdůrazňuje, že takovéto algoritmy musí být s ohledem na rozvoj technologií umělé 
inteligence soustavně upravovány;

12. zdůrazňuje, že Unie musí hrát vedoucí úlohu v souvislosti s podporou mnohostranného 
úsilí v rámci skupiny vládních odborníků fóra Úmluvy OSN o některých konvenčních 
zbraních dalších relevantních fór, jednat o účinném mezinárodním regulačním rámci, 
který zajistí smysluplnou lidskou kontrolu nad autonomními systémy zbraní s cílem 
ovládat tyto technologie tím, že stanoví dobře definované postupy založené na 
referenčních hodnotách a přijme právní předpisy pro jejich etické používání po 
konzultaci se zúčastněnými stranami z řad armády, průmyslu, policie, akademické obce 
a občanské společnosti, pochopit související etické aspekty, omezit přirozená rizika 
těchto technologií a předcházet používání k nepřátelským účelům; to zahrnuje zejména 
neúmyslnou újmu vůči osobám, a to jak materiální, tak nemateriální, například porušení 
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základních práv nebo fyzickou újmu; Unie musí ve spolupráci s členskými státy určit 
vhodné režimy odpovědnosti použitelné na inovace v oblasti umělé inteligence a jiných 
imerzních technologií v oblasti bezpečnosti a obrany, a vytvořit tak právní základ pro 
mechanismy odpovědnosti a sledovatelnosti; zdůrazňuje, že právní předpisy a 
normativní rámce Unie nesmí zaostávat za budoucím technologickým pokrokem, 
pokrokem v oblasti umělé inteligence a novými způsoby vedení boje, a proto musí být 
podporovány smysluplnými systémy monitorování, které je třeba neustále upravovat, 
aby se zabránilo vzniku právních mezer nebo šedých zón; zdůrazňuje, že další výzkum 
a vývoj v oblasti umělé inteligence by měl zajistit, aby systémy na bázi umělé 
inteligence byly lépe vybaveny k pochopení jedinečných kontextů;

13. podporuje klíčovou zásadu „etika již od návrhu“, podle níž jsou etické zásady 
začleňovány do produktů a služeb umělé inteligence již od počátku procesu navrhování;

14. připomíná, že většina současných vojenských velmocí na celém světě se již zapojila do 
značného úsilí v oblasti výzkumu a vývoje v souvislosti s vojenským rozměrem umělé 
inteligence; má za to, že Unie se musí zasadit o to, aby v tomto směru nezaostávala; 
zdůrazňuje, že pro jakékoli uplatnění systémů na bázi umělé inteligence v obraně by 
Unie měla stanovit technické a organizační normy v souladu se zásadou „bezpečnost již 
od návrhu“, které umožní konkrétní lidský dohled, aby tak zajistila odolnost takovýchto 
systémů proti slabým místům, která lze napadnout externími útoky, kybernetickými 
útoky a digitálním vlivem zaměřeným na údaje, model nebo základní softwarovou 
i hardwarovou infrastrukturu, a také jejich soulad s co možná nejvyššími standardy 
spolehlivosti, aktivní monitorování a dohled, pokud jde o shromažďování, uchovávání 
a využívání operačních údajů v průběhu celého životního cyklu systému; zdůrazňuje 
význam transparentnosti a odpovědnosti algoritmů umělé inteligence; konstatuje, že je 
důležité rozlišovat mezi transparentností algoritmů a transparentností používání 
algoritmů; zdůrazňuje, že systémy a aplikace umělé inteligence určené k získávání 
a syntéze údajů a jejich extrapolaci za účelem poskytnutí informací pro rozhodnutí 
o záležitostech ve věci obrany a národní bezpečnosti musí mít konkrétní rozsah a musí 
být v souladu s ustanoveními stávajícího regulačního rámce, pokud jde 
o shromažďování a zpracování údajů; zdůrazňuje, že aplikace umělé inteligence, které 
jsou určeny ke zpracování údajů pro zpravodajské účely v rámci činností souvisejících 
s obranou, by měly být v souladu se standardy zpracování údajů, aby se zabránilo riziku 
nezamýšleného sledování nebo porušování práv jednotlivců; domnívá se, že v případě 
vysoce rizikových použití technologií na bázi umělé inteligence, jako je rozpoznávání 
obličeje, které postrádají definitivní regulační rámec na úrovni EU, musí Unie zajistit, 
aby jejich vývoj a zavádění bylo oprávněné, přiměřené a aby respektovalo práva 
jednotlivců; zdůrazňuje, že příslušné vnitrostátní donucovací orgány musí při vývoji a 
zavádění systémů a technologií na bázi umělé inteligence za účelem zachování 
veřejného pořádku dodržovat příslušné právní předpisy, aby se zmírnila nepřiměřená 
rizika prediktivního policejního dohledu; uznává, že primárním garantem euroatlantické 
bezpečnosti je NATO, a vyzývá k posílení spolupráce v rámci aliance NATO za účelem 
zavedení společných norem a interoperability systémů umělé inteligence v oblasti 
obrany; zdůrazňuje, že transatlantický vztah má zásadní význam pro zachování 
sdílených hodnot a pro boj proti budoucím a novým hrozbám;

15. zdůrazňuje, že pro systémy umělé inteligence v oblasti bezpečnosti a obrany je nezbytné 
přijmout jasná ustanovení a požadavky týkající se spolehlivosti, bezpečnosti 
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a zabezpečení s náležitými certifikacemi, zavést kritéria transparentnosti v různých 
fázích, konkrétně ve fázi návrhu, výroby a provozu, a provádět neustálé monitorování, 
pravidelné testy a ověřování v rámci celého životního cyklu; zdůrazňuje nutnost zajistit 
soulad s platnými standardy a získanými certifikacemi v případech, kdy umělá 
inteligence například prostřednictvím strojového učení mění fungování a chování 
systémů, v nichž je integrována, aby se zajistila plná sledovatelnost, vysvětlitelnost a 
odpovědnost rozhodnutí přijímaných s využitím umělé inteligence a jejich důsledků, 
a také smysluplná lidská kontrola, pokud by takové systémy mohly zabíjet lidi;

16. vyzývá Komisi, aby do své průmyslové politiky začlenila budování kapacit v oblasti 
kybernetické bezpečnosti s cílem zajistit rozvoj a zavádění bezpečných, odolných 
a robustních systémů na bázi umělé inteligence; vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
využívání aplikací a protokolů kybernetické bezpečnosti založených na technologii 
blockchain, s cílem zvýšit odolnost, důvěryhodnost a spolehlivost infrastruktur umělé 
inteligence prostřednictvím modelů šifrování údajů bez zprostředkovatelů; vybízí 
evropské zúčastněné strany, aby prozkoumaly a navrhly vyspělejší prvky, které by 
usnadnily odhalování poruchových a škodlivých systémů na bázi umělé inteligence a 
robotických systémů, které by mohly ohrozit bezpečnost Unie a občanů;

17. zdůrazňuje, že u všech systémů umělé inteligence v obraně musí být konkrétní a řádně 
vymezený rámec mise, který ponechá lidem schopnost odhalit a vypnout nebo 
deaktivovat nasazené systémy, pokud by překročily rámec mise vymezený a 
zadaný lidským velitelem nebo pokud by podnikly jakékoli eskalační nebo nezamýšlené 
kroky; domnívá se, že systémy, výrobky a technologie na bázi umělé inteligence pro 
vojenské využití by měly být vybaveny „černou skříňkou“ pro zaznamenávání každé 
datové transakce provedené strojem;

18. zdůrazňuje, že veškerou odpovědnost za rozhodování o koncepci, vývoji, nasazení 
a využívání systémů umělé inteligence musí nadále nést lidští provozovatelé, neboť při 
výkonu jakéhokoli rozhodnutí zbraňových systémů na bázi umělé inteligence, které by 
mohlo mít smrtící důsledky, musí být zajištěno smysluplné lidské monitorování a 
kontrola nad každým zbraňovým systémem a v rozhodování o použití síly musí 
být lidský záměr; zdůrazňuje, že by se měla zachovat lidská kontrola nad velením 
a kontrolou systémů na bázi umělé inteligence v souladu se zásadou aktivního zapojení 
člověka, sledování ze strany člověka a člověka ve velení na úrovni vojenského velení; 
zdůrazňuje, že systémy na bázi umělé inteligence musí umožňovat, aby vojenské vedení 
ozbrojených sil převzalo plnou odpovědnost za použití smrtící síly a uplatňovalo 
potřebnou úroveň úsudku, kterým stroje nemohou disponovat, protože musí být založen 
na rozlišování, přiměřenosti a obezřetnosti, při uskutečňování smrtících nebo rozsáhlých 
ničivých akcí prostřednictvím podobných systémů; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit jasné 
a dohledatelné rámce pro povolování a odpovědnost za zavádění inteligentních zbraní 
a jiných systémů na bázi umělé inteligence, a to za použití jedinečných rysů uživatele, 
jako jsou biometrické specifikace, které umožní nasazení výlučně oprávněným 
personálem;

19. vyzývá Komisi, aby spolupracovala s příslušnými vnitrostátními orgány členských států 
a dalšími zúčastněnými subjekty, které se podílejí na vývoji a zavádění systémů, 
produktů a technologií na bázi umělé inteligence s cílem vytvořit bezpečný, 
zabezpečený a odolný rámec, v jehož mezích bude sdílen, sledován a ověřován 
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zdrojový kód systémů na bázi umělé inteligence za účelem zmírnění možných odchylek 
od obecných zásad a etického rámce, na němž je založena technologie umělé inteligence 
v oblasti bezpečnosti a obrany; navrhuje Komisi, aby si Unie ponechala duševní 
vlastnictví výzkumu v oblasti systémů, produktů a technologií založených na umělé 
inteligenci v oblasti bezpečnosti a obrany financovaného z prostředků Unie;

20. zdůrazňuje, že Unie musí ve spolupráci s vojenskými činiteli podporovat lepší chápání 
vojenských dopadů, výhod, příležitostí a slabých stránek umělé inteligence, robotiky 
a autonomních funkcí a prvků, včetně potenciálu pro evropský obranný průmysl; 
domnívá se, že je nezbytné, aby Unie podporovala získávání nezbytných dovedností 
a znalostí o procesech technologického rozvoje a operačních metodách v celém 
dodavatelském řetězci a v celém životním cyklu vojenských kapacit na bázi umělé 
inteligence; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné nastolit větší evropskou strategickou 
a technologickou nezávislost v oblasti systémů na bázi umělé inteligence, včetně 
kritické infrastruktury, kterou využívá;

21. domnívá se, že posílená spolupráce mezi členskými státy a Komisí je nezbytná 
k zajištění soudržných přeshraničních pravidel v Unii, která mají podpořit spolupráci 
mezi evropskými průmyslovými odvětvími a umožnit vývoj a zavádění technologií 
založených na umělé inteligenci v souladu s předepsanými bezpečnostními normami 
a etickým rámcem upravujícím vývoj a zavádění technologií umělé inteligence;

22. uznává, že v dnešním kontextu hybridního a vyspělého vedení válek mohou být objem 
a rychlost informací v počátečních fázích krize příliš velké pro lidské analytiky a že 
systém umělé inteligence by mohl tyto informace zpracovat a zajistit tak, aby lidé 
s rozhodovací pravomocí mohli sledovat celou škálu informací v přiměřeném časovém 
rámci umožňujícím rychlou reakci;

23. zdůrazňuje, že je důležité investovat do rozvoje lidského kapitálu pro umělou 
inteligenci a podporovat potřebné dovednosti a vzdělávání v oblasti bezpečnostních 
a obranných technologií na bázi umělé inteligence, přičemž je třeba se  zaměřit zvláště 
na etiku poloautonomních a autonomních operačních systémů na základě lidské 
odpovědnosti ve světě využívajícím umělou inteligenci; zdůrazňuje zejména, že je 
důležité zajistit, aby etikové v této oblasti disponovali odpovídajícími dovednostmi a 
absolvovali náležitou odbornou přípravu; vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila 
svou „rozšířenou agendu dovedností“, která byla oznámena v Bílé knize o umělé 
inteligenci ze dne 19. února 2020;

24. zdůrazňuje, že kvantová výpočetní technika by mohla představovat nejrevolučnější 
změnu v konfliktech od vzniku jaderných zbraní, a proto naléhavě vyzývá Unii a 
členské státy, aby vývoj kvantových výpočetních technologií přijaly za svou prioritu; 
uznává, že akty agrese, včetně útoků na kritickou infrastrukturu, s pomocí kvantové 
výpočetní techniky vytvoří konfliktní prostředí, v němž bude čas přijímat rozhodnutí 
dramaticky omezen ze dnů a hodin na minuty a vteřiny, a členské státy tak budou 
nuceny rozvíjet kapacity na svoji ochranu a školit své činitele s rozhodovací pravomocí 
i vojenský personál k tomu, aby dokázali v těchto časových lhůtách účinně reagovat;

25. zdůrazňuje, že je třeba překonat současnou roztříštěnost v rámci Unie, pokud jde 
o vnitrostátní právní předpisy, výzkum, inovace a odborné znalosti v oblasti umělé 
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inteligence, která ohrožuje fungování vnitřního trhu i záměr zajistit spolehlivý 
a bezpečný vývoj umělé inteligence v Evropě; vítá v této souvislosti začlenění projektů 
týkajících se umělé inteligence do Evropského programu rozvoje obranného průmyslu 
(EDIDP); je přesvědčen, že budoucí Evropský obranný fond (EDF) a stálá 
strukturovaná spolupráce (PESCO) také poskytují dobře přizpůsobené rámce pro 
budoucí projekty související s umělou inteligencí, které pomohou zefektivnit úsilí Unie 
v této oblasti a zároveň podpořit cíl Unie, kterým je posílení lidských práv, 
mezinárodního práva a vícestranných řešení; zdůrazňuje, že projekty související 
s umělou inteligencí by měly být synchronizovány s širšími civilními programy Unie 
zaměřenými na umělou inteligenci; konstatuje, že v souladu s Bílou knihou Evropské 
komise o umělé inteligenci by měla být zřízena střediska excelence a testovací střediska 
zaměřená na výzkum a vývoj umělé inteligence v oblasti bezpečnosti a obrany a měly 
by být stanoveny přísné specifikace podporující zapojení a investice soukromých 
zúčastněných stran;

26. zdůrazňuje, že Unie musí usilovat o strategickou odolnost, aby již nikdy nebyla v době 
krize nepřipravena, a zdůrazňuje, že to má zásadní význam, zejména pokud jde 
o umělou inteligenci a její využití k obranným a bezpečnostním účelům; zdůrazňuje, že 
dodavatelské řetězce pro systémy umělé inteligence v oblasti obrany a bezpečnosti, 
které mohou vést k technologické závislosti, by měly být přehodnoceny a tyto závislosti 
by měly být postupně odstraněny; vyzývá ke zvýšení investic do evropské umělé 
inteligence pro obranu a do kritické infrastruktury, která ji podporuje;

27. zdůrazňuje, že rozvoj umělé inteligence, která respektuje základní práva a podporuje 
veřejný zájem, vyžaduje strategické sdružování a sdílení údajů mezi soukromými 
a veřejnými subjekty v Unii, jakož i posílení unijního ekosystému umělé inteligence, do 
něhož jsou zapojeny veřejné, soukromé a občanské subjekty; vyzývá Komisi, aby 
podporovala dialog, užší spolupráci a součinnost mezi členskými státy, výzkumnými 
pracovníky, akademickými pracovníky, subjekty občanské společnosti, soukromým 
sektorem, zejména vedoucími společnostmi a podniky, a armádou s cílem zajistit 
inkluzivní procesy tvorby politik, pokud jde o právní předpisy týkající se umělé 
inteligence v oblasti obrany, a zároveň podpořit lepší pochopení rizik a přínosů a zajistit 
maximální provozní bezpečnost;

28. zdůrazňuje, že v souvislosti s rozsáhlou dezinformační válkou, kterou vedou zejména 
neevropské subjekty, by technologie umělé inteligence mohly mít eticky nepříznivé 
dopady, pokud by umožnily třetím zemím využívat zkreslení v údajích a algoritmech 
nebo záměrně měnit data pro učení, a mohly by být také vystaveny dalším formám 
nebezpečné škodlivé manipulace nepředvídatelnými způsoby s nedozírnými následky; 
proto je stále více zapotřebí, aby Unie pokračovala v investicích do výzkumu, analýzy, 
inovací a přeshraničního a meziodvětvového předávání znalostí s cílem rozvíjet 
technologie umělé inteligence, které by byly jednoznačně prosté jakéhokoli profilování, 
zaujatosti a diskriminace a mohly by účinně přispívat k boji proti falešným zprávám 
a dezinformacím a současně respektovat ochranu údajů a evropský právní rámec;

29. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit etický kodex chování, který by byl základem pro 
zavádění zbraňových systémů na bázi umělé inteligence do vojenských operací a který 
by byl podobný stávajícímu regulačnímu rámci zakazujícímu nasazování chemických 
a biologických zbraní; je toho názoru, že Komise by měla iniciovat vytvoření norem pro 
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používání zbraňových systémů založených na umělé inteligenci ve válce v souladu 
s mezinárodním humanitárním právem a Unie by měla usilovat o mezinárodní přijetí 
takovýchto norem; domnívá se, že by se Unie měla zapojit do diplomacie v oblasti 
umělé inteligence na mezinárodních fórech s podobně smýšlejícími partnery, jako je 
skupina G7, G20 a OECD;

30. bere na vědomí Bílou knihu Komise o umělé inteligenci ze dne 19. února 2020 
a vyjadřuje politování nad tím, že nebyly zohledněny vojenské aspekty; vyzývá Komisi 
a místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby také v rámci celkového přístupu 
předložili odvětvovou strategii v oblasti umělé inteligence pro činnosti související 
s obranou v rámci Unie, která zajistí dodržování práv občanů i strategické zájmy Unie a 
bude založena na jednotném přístupu, který se bude týkat fází od vzniku systémů na 
bázi umělé inteligence až po jejich vojenské využití, a aby v rámci odborné skupiny na 
vysoké úrovni pro umělou inteligenci vytvořili pracovní skupinu pro bezpečnost a 
obranu, která by se měla věnovat konkrétně politickým a investičním otázkám, ale i 
etickým aspektům umělé inteligence v oblasti bezpečnosti a obrany; vyzývá Radu, 
Komisi a místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby za tímto účelem zahájili 
strukturovaný dialog s Parlamentem.
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