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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej:

– o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich opiera się na zasadach zapisanych w europejskiej Karcie praw 
podstawowych i zasadach Karty Narodów Zjednoczonych oraz na wspólnym 
rozumieniu uniwersalnych wartości nienaruszalnych i niezbywalnych praw człowieka, 
godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości i państwa prawa; podkreśla, że we 
wszystkich działaniach związanych z obronnością w ramach Unii Europejskiej należy 
przestrzegać tych uniwersalnych wartości, jednocześnie wspierając pokój, 
bezpieczeństwo oraz postęp w Europie i na świecie; jest zdania, że stosowanie sztucznej 
inteligencji powinno opierać się na zestawie wspólnych zasad etycznych, zgodnie z 
którymi stosowanie sztucznej inteligencji powinno być: odpowiedzialne, sprawiedliwe, 
możliwe do śledzenia, wiarygodne i poddające się zarządzaniu;

2. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że w 2019 r. podczas posiedzenia Wysokich 
Umawiających się Stron Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni 
konwencjonalnych (konwencji CCW) zatwierdzono 11 zasad przewodnich dotyczących 
opracowywania autonomicznych systemów uzbrojenia i korzystania z nich; ubolewa 
jednak nad brakiem porozumienia w sprawie wiążących prawnie instrumentów 
regulujących autonomiczne śmiercionośne systemy uzbrojenia (LAWS) ze skutecznymi 
mechanizmami egzekwowania; przyjmuje z zadowoleniem i popiera „Wytyczne w 
zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji” opublikowane w dniu 9 
kwietnia 2019 r. przez podlegającą Komisji grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. 
sztucznej inteligencji oraz jej stanowisko w sprawie autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia; wzywa państwa członkowskie do opracowania krajowych 
strategii na rzecz zdefiniowania i statusu autonomicznych śmiercionośnych systemów 
uzbrojenia z myślą o kompleksowej strategii na szczeblu Unii oraz do promowania, 
wraz z wiceprzewodniczącym Komisji / wysokim przedstawicielem („HR/VP”) i Radą 
dyskusji w sprawie LAWS w ramach konwencji CCW ONZ i na innych odpowiednich 
forach oraz do ustanowienia międzynarodowych norm dotyczących etycznych i 
prawnych parametrów opracowywania i stosowania w pełni autonomicznych, 
półautonomicznych i zdalnie sterowanych śmiercionośnych systemów uzbrojenia; 
przypomina w tym kontekście swoją rezolucję z dnia 12 września 2018 r. w sprawie 
autonomicznych systemów uzbrojenia i apeluje po raz kolejny o pilne opracowanie i 
przyjęcie wspólnego stanowiska w sprawie autonomicznych śmiercionośnych systemów 
uzbrojenia, o międzynarodowy zakaz opracowywania, produkcji i stosowania 
autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia pozwalających na 
przeprowadzanie ataków bez istotnej ludzkiej kontroli i bez przestrzegania zasady 
udziału czynnika ludzkiego, zgodnie ze stanowiskiem najważniejszych badaczy SI na 
świecie wyrażonym w liście otwartym z 2015 r.; przyjmuje z zadowoleniem 
porozumienie Rady i Parlamentu w sprawie wyłączenia autonomicznej śmiercionośnej 
broni „bez możliwości istotnej ludzkiej kontroli nad decyzjami o wyborze i 
zaangażowaniu podczas przeprowadzania ataków” z działań finansowanych w ramach 
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Europejskiego Funduszu Obrony (EFO); twierdzi, że nie wolno pomijać aspektów 
etycznych innych obszarów zastosowań SI w sektorze obronności, takich jak wywiad, 
obserwacja i rozpoznanie lub cyberoperacje oraz że należy zwrócić szczególną uwagę 
na opracowywanie i wykorzystywanie dronów w operacjach wojskowych;

3. zaleca, by ramy unijne regulujące wykorzystanie w dziedzinie obronności, zarówno w 
sytuacjach bojowych, jak i niebojowych, systemów opartych na SI przestrzegały 
wszystkich obowiązujących systemów prawnych, w szczególności międzynarodowego 
prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, a także 
prawa, zasad i wartości Unii; podkreśla, że Unia powinna odgrywać rolę globalnego 
pioniera działającego w kierunku wiarygodnych, wiążących i zakorzenionych w 
wartościach demokratycznych i podejściu ukierunkowanym na człowieka ram 
regulacyjnych w sprawie SI; wzywa Unię i jej państwa członkowskie do opracowania 
wspólnych mechanizmów szybkiej i szczegółowej oceny nieodłącznego ryzyka 
związanego ze SI oraz związanych z nią możliwości w odniesieniu do stosowania 
prawa unijnego na podstawie najlepszych praktyk z bardziej rozwiniętych państw 
członkowskich oraz do przewidzenia w razie potrzeby niezbędnych dostosowań i 
egzekwowania przepisów, z uwzględnieniem rozbieżności dotyczących infrastruktury 
technicznej i infrastruktury bezpieczeństwa w Unii;

4. uznaje, że w przeciwieństwie do baz przemysłowych w dziedzinie obronności kluczowe 
innowacje w dziedzinie SI mogą pochodzić z mniejszych państw członkowskich, a 
zatem ustandaryzowane podejście w zakresie WPBiO powinno zapewniać, by mniejsze 
państwa członkowskie i MŚP nie były wypierane; podkreśla, że zestaw wspólnych 
unijnych zdolności w zakresie SI, dopasowany do koncepcji działania państw 
członkowskich, może wypełnić luki techniczne, które mogłyby sprawić, że państwa bez 
odpowiedniej technologii, branżowej wiedzy specjalistycznej lub możliwości wdrożenia 
systemów SI w swoich ministerstwach obrony pozostawałyby w tyle;

5. podkreśla, że zakres geograficzny przedmiotowych ram powinien obejmować wszystkie 
elementy sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii 
opracowywanych, wdrażanych lub wykorzystywanych w Unii, w tym przypadki, w 
których elementy tych technologii mogą być zlokalizowane poza Unią lub mogą nie 
mieć konkretnej lokalizacji;

6. podkreśla, że nowe technologie nieobjęte prawem międzynarodowym powinny być 
oceniane w świetle przestrzegania zasady humanitaryzmu i dyktatu sumienia 
publicznego; podkreśla, że stosowanie systemów wykorzystujących SI w dziedzinie 
obronności i ich etykę należy oceniać z punktu widzenia praw człowieka, a w 
szczególności bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony ludzi oraz wolności, prywatności, 
integralności i godności, a także, iż należy je w sposób ciągły monitorować, w 
szczególności z punktu widzenia korzyści i wad tych systemów oraz ich wpływu na 
ochronę uniwersalnych praw człowieka; sądzi, że postęp technologiczny w zakresie 
systemów wykorzystujących SI w dziedzinie obronności musi iść w parze z obszerną 
dyskusją nad zastosowaniami SI oraz ich wpływem na społeczeństwa i społeczności 
oraz ich potencjalnymi korzyściami gospodarczymi i społecznymi, a o ryzyku 
wynikającym ze stosowania SI w dziedzinie bezpieczeństwa należy odpowiednio 
informować;
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7. uważa, że obecne i przyszłe działania związane z bezpieczeństwem i obronnością w 
ramach Unii będą się opierać na SI, robotyce i autonomii, a także na powiązanych 
technologiach, a wiarygodna, niezawodna i godna zaufania SI może przyczynić się do 
powstania nowoczesnego i skutecznego wojska; Unia musi zatem przyjąć wiodącą rolę 
w badaniach nad systemami SI w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności oraz w ich 
rozwoju; uważa, że stosowanie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności aplikacji 
wykorzystujących SI może oferować szereg bezpośrednich korzyści dowodzącemu 
operacjami, takich jak wyższa jakość gromadzonych danych, lepsza orientacja 
sytuacyjna, większa szybkość podejmowania decyzji, ograniczenie ryzyka strat 
pobocznych dzięki lepszym połączeniom, ochrona sił w terenie, a także większa 
niezawodność sprzętu wojskowego, co oznacza mniejsze ryzyko dla ludzi i mniejszą 
liczbę ofiar w ludziach; podkreśla, że rozwój niezawodnej SI w dziedzinie obronności 
jest niezbędny do zapewnienia europejskiej autonomii strategicznej w zakresie 
zdolności i działalności operacyjnej; przypomina, że systemy SI stają się również 
kluczowymi elementami w przeciwdziałaniu pojawiającym się zagrożeniom dla 
bezpieczeństwa, takim jak wojna hybrydowa i cyberwojna, zarówno w sferze online, 
jak i offline; podkreśla jednocześnie wszystkie zagrożenia i wyzwania związane z 
nieuregulowanym stosowaniem SI; odnotowuje jednak, że SI może być poddana 
manipulacji, narażona na błędy i niedokładności;

8. apeluje o ustanowienie synergii i sieci między różnymi europejskimi ośrodkami badań 
naukowych nad SI, a także innymi wielostronnymi forami, takimi jak Rada Europy, 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Światowa Organizacja 
Handlu i Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), by zapewnić spójność 
ich wysiłków i lepiej koordynować rozwój technologii SI;

9. podkreśla, że technologie SI są w zasadzie technologiami podwójnego zastosowania, a 
rozwój SI w działaniach w dziedzinie obronności korzysta na wymianie między 
technologiami wojskowymi a cywilnymi; podkreśla, że zastosowanie SI w działaniach 
związanych z obronnością jest przełomową technologią o charakterze przekrojowym, 
której rozwój może zapewnić możliwości w zakresie konkurencyjności i autonomii 
strategicznej Unii;

10. podkreśla, że w oparciu o komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2019 r. 
pt. „Budowanie zaufania do sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka”, 
zgodnie z którym technologia przestrzega w pełni praw człowieka, a ludzie zachowują 
władzę nad automatycznymi systemami decyzyjnymi, przy czym technologia uzupełnia 
i wspiera autonomię ludzi i ich procesy decyzyjne, Unia potrzebuje niezawodnych ram 
regulacyjnych dotyczących SI, które koncentrują się na bezpieczeństwie i obronności, 
podążając drogą odpowiedzialności i przejrzystości, a także ochrony naszych obywateli 
i ich danych oraz obrony naszych wartości, oraz że polityka w tej dziedzinie ma na celu 
zachowanie pokoju, zapobieganie konfliktom i wzmacnianie bezpieczeństwa 
międzynarodowego i wykorzystuje jednocześnie możliwości, jakie oferują te 
technologie, mając na względzie, że systemy wykorzystujące SI będą stanowić 
kluczowy element przyszłego rozwoju i przyszłych zdolności w dziedzinie obronności;

11. apeluje do państw członkowskich i Komisji Europejskiej o dopilnowanie, by algorytmy 
stosowane w systemach bezpieczeństwa – przy zachowaniu ich koniecznej poufności – 
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były zarządzane na zasadzie przejrzystości obejmującej jasne zasady odpowiedzialności 
za skutki korzystania z SI; podkreśla, że algorytmy te muszą być stale dostosowywane 
do postępów w dziedzinie technologii SI;

12. podkreśla, że Unia musi przodować we wspieraniu wielostronnych wysiłków w ramach 
Grupy Ekspertów Rządowych ds. CCW ONZ i na innych odpowiednich forach, by 
dyskutować nad skutecznymi międzynarodowymi ramami regulacyjnymi 
zapewniającymi istotną ludzką kontrolę nad autonomicznymi systemami uzbrojenia w 
celu opanowania tych technologii poprzez ustanowienie dobrze zdefiniowanych i 
opartych na punktach odniesienia procesów ich stosowania oraz poprzez przyjęcie 
przepisów na rzecz ich etycznego stosowania, we współpracy z wojskiem, przemysłem, 
organami ścigania, środowiskami akademickimi i zainteresowanymi stronami spośród 
społeczeństwa obywatelskiego, oraz by zrozumieć związane z nimi aspekty etyczne 
oraz ograniczać nieodłączne ryzyko związane z tymi technologiami i zapobiegać ich 
wykorzystaniu w złych zamiarach; ryzyko to obejmuje w szczególności niepożądane 
szkody osobowe, materialne lub niematerialne, takie jak naruszenie praw 
podstawowych lub obrażenia fizyczne; uważa, że Unia we współpracy z państwami 
członkowskimi musi określić odpowiednie zasady odpowiedzialności mające 
zastosowanie do innowacji w dziedzinie SI i innych technologii immersyjnych w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, a tym samym ustanowić podstawę prawną 
mechanizmów odpowiedzialności i możliwości śledzenia; podkreśla, że nie można 
dopuścić, by prawodawstwo i normatywne ramy unijne pozostały w tyle w związku ze 
wszelkimi przyszłymi postępami technologicznymi, rozwojem SI i nowymi metodami 
prowadzenia działań zbrojnych, dlatego należy je wesprzeć istotnymi systemami 
monitorowania, które będą stale dostosowywane, aby zapobiegać powstawaniu luk 
prawnych lub szarych stref; podkreśla, że dalsze badania i rozwój w dziedzinie SI 
powinny zapewnić, by systemy wykorzystujące SI były lepiej przystosowane do 
rozumienia unikalnych kontekstów;

13. popiera kluczową zasadę uwzględniania etyki na etapie projektowania, zgodnie z którą 
zasady etyczne uwzględniane są od początku procesu projektowania produktów i usług 
SI;

14. przypomina, że większość obecnych sił wojskowych na świecie już podjęła znaczne 
wysiłki w obszarze badań i rozwoju związanych z wojskowymi aspektami SI; uważa, że 
Unia musi zadbać, by nie pozostać pod tym względem w tyle; podkreśla, że w 
odniesieniu do wszelkich zastosowań obronnych systemów wspomaganych przez SI 
Unia powinna – zgodnie z zasadą uwzględniania bezpieczeństwa na etapie 
projektowania – ustanowić normy techniczne i organizacyjne umożliwiające konkretny 
nadzór przez człowieka w celu zapewnienia odporności tych systemów na słabości, 
które można wykorzystać podczas ataków zewnętrznych, cyberataków i poprzez 
manipulację cyfrową wymierzoną w dane, model lub infrastrukturę bazową, zarówno w 
formie oprogramowania, jak i sprzętu, a także zapewniające ich zgodność z 
najwyższymi standardami wiarygodności oraz aktywnego monitorowania i nadzoru w 
odniesieniu do gromadzenia i wykorzystywania danych operacyjnych w całym cyklu 
życia systemu; podkreśla znaczenie przejrzystości i rozliczalności algorytmów SI; 
odnotowuje istotne rozróżnienie między przejrzystością algorytmów i przejrzystością 
korzystania z algorytmów; podkreśla, że systemy i zastosowania SI mające na celu 
pozyskiwanie i syntezę danych oraz ekstrapolowanie z nich wyników, które będą 
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wpływać na decyzje w kwestiach dotyczących obronności i bezpieczeństwa 
narodowego, muszą mieć konkretny zakres i być zgodne z określonymi w obecnych 
ramach regulacyjnych przepisami dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych; 
podkreśla, że zastosowania SI zaprojektowane do przetwarzania danych do celów 
wywiadu w działaniach związanych z obronnością powinny być zgodne z normami 
przetwarzania danych, by uniknąć ryzyka niezamierzonego nadzoru lub naruszania 
praw jednostek; uważa, że w przypadku zastosowań technologii wykorzystujących SI o 
dużym ryzyku, takich jak rozpoznawanie twarzy, co do których brakuje określonych 
ram regulacyjnych na szczeblu UE, Unia musi zapewnić, by ich opracowywanie i 
wykorzystywanie było zgodne z prawem, proporcjonalne i odbywało się z 
poszanowaniem praw jednostek; podkreśla, że właściwe krajowe organy ścigania, 
opracowując systemy i technologie wykorzystujące SI, muszą przestrzegać odnośnych 
przepisów, aby zachować porządek publiczny w dążeniu do zapobiegania 
nieproporcjonalnemu ryzyku związanemu z prognozowaniem przestępczości; uznaje, że 
głównym gwarantem bezpieczeństwa w strefie euro-atlantyckiej jest NATO i apeluje o 
ściślejszą współpracę w ramach sojuszu NATO w celu ustanowienia wspólnych norm i 
interoperacyjności systemów SI w dziedzinie obronności; podkreśla, że relacje 
transatlantyckie mają kluczowe znaczenie dla zachowania wspólnych wartości i 
zwalczania przyszłych i nowych zagrożeń;

15. podkreśla potrzebę przyjęcia jasnych przepisów i wymogów, z odpowiednią 
certyfikacją, w zakresie niezawodności, bezpieczeństwa i ochrony systemów SI w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, wprowadzenia kryteriów przejrzystości na 
różnych etapach, a mianowicie etapu projektowania, produkcji i działania, oraz 
prowadzania ciągłego monitorowania, regularnych testów i weryfikacji w całym cyklu 
życia; podkreśla konieczność zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami i 
uzyskanymi certyfikatami w przypadku, gdy SI modyfikuje, np. poprzez uczenie się 
maszyn, funkcjonalność i zachowanie systemów, z którymi jest zintegrowana, aby 
zapewnić pełną możliwość śledzenia decyzji podejmowanych z udziałem SI i ich 
wyników, a także ich wyjaśnialność i rozliczalność, oraz istotną ludzką kontrolę, gdy 
systemy te mogą zabijać ludzi;

16. apeluje do Komisji, by zawarła budowanie zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa w 
swojej polityce przemysłowej w celu zapewnienia, by rozwijano i realizowano 
bezpieczne, odporne i niezawodne systemy wykorzystujące SI i systemy robotyczne; 
wzywa Komisję do zbadania wykorzystania protokołów i rozwiązań z zakresu 
cyberbezpieczeństwa opartych na łańcuchach bloków w celu poprawy odporności i 
niezawodności infrastruktur sztucznej inteligencji, a także zwiększania zaufania do 
nich, dzięki bezpośrednim modelom szyfrowania danych; zachęca europejskie 
zainteresowane strony, by prowadziły badania naukowe i inżynieryjne nad 
zaawansowanymi funkcjami pomagającymi w wykrywaniu uszkodzonych lub 
złośliwych systemów wykorzystujących SI i systemów robotycznych, które mogłyby 
naruszyć bezpieczeństwo Unii i jej obywateli;

17. podkreśla, że wszystkie systemy SI w dziedzinie obronności muszą mieć konkretne i 
dobrze zdefiniowane ramy misji, zgodnie z którymi ludzie zachowują sprawczość w 
zakresie wykrywania, wyłączania lub dezaktywowania wdrożonych systemów w 
przypadku przekroczenia przez nie ram misji określonych i zleconych przez ludzkie 
dowództwo lub w przypadku podjęcia jakichkolwiek kroków nastawionych na 
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eskalację, bądź też niezamierzonych działań; uważa, że systemy, produkty i technologie 
wykorzystujące SI opracowane do użytku wojskowego powinny zawierać „czarną 
skrzynkę” rejestrującą wszystkie działania na danych przeprowadzane przez maszynę;

18. podkreśla, że cała odpowiedzialność i rozliczalność za decyzję o projektowaniu, 
rozwijaniu, wdrażaniu i zastosowaniu systemów SI musi spoczywać na ludziach, a 
ludzie muszą zapewniać istotne monitorowanie wszelkich systemów uzbrojenia i istotną 
ich kontrolę, a decyzji o użyciu siły w wykonaniu dowolnej podjętej przez broń 
wykorzystującą SI decyzji, która może mieć śmiertelne skutki, musi towarzyszyć 
zamiar ludzki; podkreśla, że ludzka kontrola powinna nadal mieć zastosowanie w 
odniesieniu do dowodzenia i kontroli systemów wykorzystujących SI, zgodnie z zasadą 
ludzkiej interwencji, człowieka w pętli decyzyjnej i zasadą nadzoru przez człowieka na 
szczeblu dowództwa wojskowego; podkreśla, że systemy SI muszą umożliwiać 
wojskowym dowódcom sił zbrojnych przyjęcie pełnej odpowiedzialności i 
rozliczalności za użycie śmiercionośnej siły oraz niezbędną zdolność oceny sytuacji, 
której nie można powierzać maszynom, gdyż musi się ona opierać się na rozróżnieniu, 
proporcjonalności i ostrożności, w odniesieniu do podejmowania przez te systemy 
śmiercionośnych lub zakrojonych na szeroką skalę działań destrukcyjnych; podkreśla, 
że należy ustalić ramy jasnych i identyfikowalnych zezwoleń i rozliczalności w 
odniesieniu do wykorzystywania inteligentnej broni i innych systemów 
wykorzystujących SI, w których używa się unikalnych cech użytkownika, na przykład 
charakterystyk biometrycznych, by z broni tej mógł korzystać tylko upoważniony 
personel;

19. apeluje do Komisji o współpracę z właściwymi organami krajowymi państw 
członkowskich i innymi zainteresowanymi stronami uczestniczącymi w opracowywaniu 
i wdrażaniu systemów, produktów i technologii wykorzystujących SI, by ustanowić 
bezpieczne, zabezpieczone i odporne ramy, zgodnie z którymi kod źródłowy systemów 
wykorzystujących SI jest udostępniany, monitorowany i weryfikowany, by ograniczać 
potencjalne odstępstwa od rządzących zasad i ram etycznych, na których opiera się 
technologia SI w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności; sugeruje Komisji, że Unia 
musi zachować własność intelektualną względem finansowanych przez Unię badań nad 
systemami, produktami i technologiami wykorzystującymi SI w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obronności;

20. podkreśla, że Unia musi propagować lepsze zrozumienie wojskowych implikacji zalet, 
szans i słabych stron SI, robotyki oraz funkcji i cech autonomii, w tym potencjału dla 
europejskiego przemysłu obronnego, przez prowadzenie prac wspólnie z wojskowymi; 
uważa, że Unia powinna wspierać nabywanie niezbędnych umiejętności i wiedzy na 
temat procesów rozwoju technologii i metod operacyjnych w całym łańcuchu dostaw 
oraz na przestrzeni całego cyklu życia potencjału wojskowego wykorzystującego SI; 
podkreśla pilną potrzebę ustanowienia silniejszej europejskiej niezależności 
strategicznej i technicznej w dziedzinie systemów wykorzystujących SI, w tym 
infrastruktury krytycznej, na której one polegają;

21. uważa, że konieczna jest ściślejsza współpraca między państwami członkowskimi a 
Komisją, by zagwarantować spójne zasady transgraniczne w Unii w celu promowania 
współpracy między gałęziami przemysłu europejskiego i umożliwienia opracowywania 
i stosowania technologii wykorzystujących SI zgodnie z wyznaczonymi normami 
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bezpieczeństwa i ochrony oraz ramami etycznymi rządzącymi opracowywaniem i 
wykorzystywaniem technologii SI;

22. uznaje w kontekście dzisiejszej wojny hybrydowej i zaawansowanych działań 
zbrojnych, że objętość informacji i tempo ich napływania na wczesnych etapach 
kryzysu może przerosnąć ludzkich analityków, a system SI mógłby przetwarzać 
informacje w sposób gwarantujący, by ludzcy decydenci śledzili pełny zakres 
informacji w odpowiednim czasie umożliwiającym szybką odpowiedź;

23. podkreśla znaczenie inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego w zakresie sztucznej 
inteligencji, rozwoju koniecznych umiejętności i edukacji w obszarze technologii SI 
stosowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii etycznych związanych z półautonomicznymi i 
autonomicznymi systemami operacyjnymi w oparciu o rozliczalność człowieka w 
świecie wykorzystującym sztuczną inteligencję; podkreśla w szczególności, jak ważne 
jest, by etycy zajmujący się tą dziedziną mieli odpowiednie umiejętności i przeszli 
odpowiednie szkolenia; apeluje do Komisji, by jak najszybciej zaprezentowała swoją 
agendę wzmacniania umiejętności, ogłoszoną w białej księdze w sprawie sztucznej 
inteligencji z dnia 19 lutego 2020 r.;

24. podkreśla, że kwantowe technologie obliczeniowe mogą oznaczać najbardziej 
rewolucyjną zmianę w prowadzeniu konfliktów od wynalazku broni jądrowej, i w 
związku z tym apeluje, by dalszy rozwój kwantowych technologii obliczeniowych stał 
się priorytetem Unii i państw członkowskich; uznaje, że napaści zbrojne, w tym ataki na 
infrastrukturę krytyczną, przy użyciu kwantowych technologii obliczeniowych stworzą 
środowisko konfliktu, w którym dramatycznie skróci się czas na podjęcie decyzji – od 
dni i godzin do minut i sekund – co wymusi na państwach członkowskich rozwój 
zdolności do ochrony i wyszkolenia zarówno decydentów, jak i personelu wojskowego 
w zakresie skutecznej odpowiedzi w takich ramach czasowych;

25. podkreśla potrzebę przezwyciężenia obecnego rozdrobnienia w Unii w odniesieniu do 
krajowych przepisów dotyczących SI, badań, innowacji oraz wiedzy specjalistycznej w 
dziedzinie SI, ponieważ stanowi ono zagrożenie dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i celu, jakim jest zapewnienie silnego oraz bezpiecznego rozwoju SI w 
Europie; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje włączenie projektów związanych 
z SI do Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP); uważa, że 
przyszły Europejski Fundusz Obrony (EFO) i stała współpraca strukturalna (PESCO) 
również oferują dobrze dostosowane ramy dla przyszłych projektów związanych z SI, 
które pomogłyby lepiej ukierunkować działania Unii w tej dziedzinie i jednocześnie 
promować cel Unii w postaci umacniania praw człowieka, prawa międzynarodowego i 
rozwiązań wielostronnych; podkreśla, że projekty związane z SI należy synchronizować 
z szerszymi cywilnymi programami Unii poświęconymi SI; odnotowuje, że zgodnie z 
białą księgą Komisji Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji centra doskonałości i 
testowania skupione na badaniach nad SI i jej rozwoju w dziedzinie bezpieczeństwa i 
obronności należy ustanawiać wraz z rygorystycznymi specyfikacjami dotyczącymi 
udziału i inwestycji prywatnych zainteresowanych stron;

26. podkreśla, że Unia powinna dążyć do uzyskania odporności strategicznej, by nigdy 
więcej nie być nieprzygotowana w czasach kryzysu, oraz zwraca uwagę, że ma to 
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szczególnie kluczowe znaczenie w odniesieniu do sztucznej inteligencji i jej zastosowań 
w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa; podkreśla, że należy dostosować łańcuchy 
dostaw systemów SI w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, które mogą prowadzić 
do zależności technologicznej, i należy się stopniowo eliminować takie zależności; 
apeluje o zwiększenie inwestycji w europejską SI w dziedzinie obronności i 
utrzymującą ją infrastrukturę krytyczną;

27. podkreśla, że rozwój SI, który odbywa się z poszanowaniem praw podstawowych i 
wspiera interes publiczny, wymaga strategicznego wspólnego pozyskiwania i 
wykorzystywania danych w Unii między podmiotami prywatnymi i publicznymi, a 
także wzmocnienia ekosystemu SI w Unii, który obejmuje zainteresowane strony 
należące do sfery publicznej, prywatnej i społeczeństwa obywatelskiego; apeluje do 
Komisji Europejskiej, by wspierała dialog, ścisłą współpracę i synergie wśród państw 
członkowskich, badaczy, środowisk akademickich, podmiotów społeczeństwa 
obywatelskiego i sektora prywatnego, zwłaszcza wśród wiodących firm i 
przedsiębiorstw oraz sił zbrojnych, by wytworzyć włączające procesy tworzenia 
polityki w zakresie uregulowań dotyczących SI w dziedzinie obronności, przy pełnym 
wykorzystaniu potencjał SI, a jednocześnie promować lepsze zrozumienie zagrożeń i 
korzyści, oraz zapewnić jak najwyższe bezpieczeństwo operacyjne;

28. podkreśla, że w obliczu szeroko zakrojonej wojny dezinformacyjnej, napędzanej przede 
wszystkim przez podmioty pozaeuropejskie, technologia SI może przynieść 
niepożądane z etycznego punktu widzenia skutki w związku z wykorzystywaniem 
tendencyjności w danych i algorytmach lub celowym zmienianiem przez osobę trzecią 
danych, na których system się uczy, oraz może być poddana innym formom 
niebezpiecznej, złośliwej manipulacji w nieprzewidziany sposób i z niemożliwymi do 
oszacowania skutkami; w związku z tym niezbędne jest, by Unia nadal inwestowała w 
badania, analizę, innowacje oraz transgraniczny i międzysektorowy transfer wiedzy, by 
rozwijać technologie SI, które będą całkowicie wolne od wszelkiego rodzaju 
profilowania, uprzedzeń i dyskryminacji i które mogłyby skutecznie przyczyniać się do 
zwalczania fałszywych informacji i dezinformacji, z jednoczesnym poszanowaniem 
prywatności danych i europejskich ram prawnych;

29. podkreśla znaczenie utworzenia kodeksu postępowania w zakresie etyki, na którym 
oparte zostanie wykorzystywanie uzbrojonych systemów wykorzystujących SI podczas 
operacji wojskowych, podobnego do istniejących ram regulacyjnych zakazujących 
stosowania broni chemicznej i biologicznej; jest zdania, że Komisja powinna 
zainicjować utworzenie zgodnych z międzynarodowym prawem humanitarnym norm 
stosowania systemów uzbrojenia wykorzystującego SI w działaniach zbrojnych, a Unia 
powinna dążyć do międzynarodowego tych norm; uważa, że Unia powinna angażować 
się w dyplomację dotyczącą SI na forach międzynarodowych, takich jak G7, G20 i 
OECD, z podobnie myślącymi partnerami;

30. odnotowuje białą księgę Komisji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie sztucznej 
inteligencji i ubolewa nad faktem, że nie wzięto pod uwagę aspektów wojskowych; 
zwraca się do Komisji oraz wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego 
przedstawiciela o zaprezentowanie, również w ramach ogólnego podejścia, sektorowej 
strategii SI na rzecz działań w ramach Unii związanych z obronnością, która zapewnia 
poszanowanie zarówno praw obywateli, jak i interesów strategicznych Unii, oraz która 
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opiera się na spójnym podejściu regulacyjnym, począwszy od początku funkcjonowania 
systemów wspomaganych przez SI po ich zastosowania wojskowe, a także apeluje do 
Komisji, by w ramach grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji 
ustanowiła grupę roboczą do spraw bezpieczeństwa i obronności, która powinna zająć 
się konkretnie kwestiami polityki i inwestycji oraz etycznymi aspektami SI w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obronności; wzywa Radę, Komisję i wiceprzewodniczącego / 
wysokiego przedstawiciela do podjęcia w tym celu zorganizowanego dialogu z 
Parlamentem.
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