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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor,

– naj v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da varnostne in obrambne politike Evropske unije in njenih držav članic 
temeljijo na načelih, zapisanih v Listini EU o temeljnih pravicah in Ustanovni listini 
Organizacije združenih narodov in na skupnem razumevanju univerzalnih vrednot 
spoštovanja nedotakljivosti in neodtujljivosti človekovih pravic, človekovega 
dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti in pravne države; poudarja, da je treba pri 
vseh prizadevanjih na obrambnem področju v okviru Unije spoštovati te univerzalne 
vrednote, hkrati pa spodbujati mir, varnost in napredek v Evropi in svetu; meni, da bi 
morala uporaba umetne inteligence temeljiti na skupnih etičnih načelih in biti: 
odgovorna, pravična, sledljiva, zanesljiva in obvladljiva;

2. pozdravlja, da je bilo na srečanju pogodbenic Konvencije OZN o nekaterih vrstah 
klasičnega orožja leta 2019 sprejetih 11 vodilnih načel za razvoj in uporabo avtonomnih 
orožnih sistemov; vendar obžaluje, da ni prišlo do dogovora o pravno zavezujočem 
instrumentu, ki bi smrtonosne avtonomne orožne sisteme urejal z učinkovitim 
mehanizmom izvrševanja; pozdravlja in podpira strokovno skupino Komisije na visoki 
ravni za umetno inteligenco, ki je 9. aprila 2019 objavila etične smernice za zaupanja 
vredno umetno inteligenco, in njeno stališče o smrtonosnih avtonomnih orožnih 
sistemih; poziva države članice, naj razvijejo nacionalne strategije za opredelitev in 
status smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov, ki bi vodile k celoviti strategiji na 
ravni Unije, ter skupaj z visokim predstavnikom Unije/podpredsednikom Komisije in 
Svetom spodbuja razprave o teh sistemih v okviru konvencije OZN o klasičnem orožju 
in v drugih ustreznih forumih ter vzpostavitev mednarodnih norm glede etičnih in 
pravnih parametrov razvoja in uporabe popolnoma avtonomnih, polavtonomnih in 
daljinsko vodenih smrtonosnih orožnih sistemov; pri tem opozarja na svojo resolucijo o 
smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemih z dne 12. septembra 2018 in v skladu z izjavo 
najuglednejših raziskovalcev umetne inteligence v odprtem pismu iz leta 2015 ponovno 
poziva k nujnemu oblikovanju in sprejetju skupnega stališča o smrtonosnih avtonomnih 
orožnih sistemih, mednarodni prepovedi razvoja, proizvodnje in uporabe smrtonosnih 
avtonomnih orožnih sistemov, ki omogočajo izvedbo napadov brez večjega človeškega 
nadzora in brez spoštovanja načela vključenosti človeka; pozdravlja dogovor Sveta in 
Parlamenta o izključitvi smrtonosnega avtonomnega orožja „brez možnosti smiselnega 
človeškega nadzora nad odločitvami o izbiri in sodelovanju pri izvajanju napadov“ iz 
ukrepov, ki se financirajo iz Evropskega obrambnega sklada; meni, da ne smemo 
prezreti etičnih vidikov drugih področij uporabe umetne inteligence v obrambi, kot so 
obveščanje, nadzor, izvidovanje in kibernetske operacije, posebno pozornost pa je treba 
nameniti razvoju in širjenju dronov pri vojaških operacijah;

3. priporoča, da mora kakršen koli evropski okvir, ki ureja uporabo sistemov umetne 
inteligence na področju obrambe, v bojnih in nebojnih situacijah spoštovati vse veljavne 
pravne ureditve, zlasti mednarodno humanitarno pravo in mednarodno pravo o 
človekovih pravicah, ter biti skladen s pravom, načeli in vrednotami Unije; poudarja, da 
bi morala imeti Unija pomembno vlogo na svetovni ravni pri utiranju poti k 
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verodostojnemu in zavezujočemu regulativnemu okviru za umetno inteligenco, ki bo 
temeljil na demokratičnih vrednotah in pristopu, osredotočenemu na človeka; poziva 
Unijo in njene države članice, naj razvijejo skupne mehanizme za hitro in temeljito 
oceno tveganja in priložnosti, ki so neločljivo povezane z umetno inteligenco, pri 
uporabi prava Unije, ki se zgledujejo po primerih najboljše prakse razvitejših držav 
članic, ter po potrebi predvidijo nujne prilagoditve in izvrševanje, pri tem pa upoštevajo 
razlike v smislu tehničnih in varnostnih infrastruktur v vsej Uniji;

4. priznava, da bi lahko kritične inovacije na področju umetne inteligence za razliko od 
industrijskih baz obrambe prihajale iz majhnih držav članic, zato bi moral 
standardiziran pristop SVOP preprečiti izpodrivanje manjših držav članic ter malih in 
srednjih podjetij. poudarja, da bi lahko sklop skupnih zmogljivosti EU na področju 
umetne inteligence, ki so usklajeni z operativnimi zasnovami držav članic, zapolnil 
tehnične vrzeli, zaradi katerih bi bile sicer lahko izključene države, ki nimajo ustrezne 
tehnologije, strokovnega znanja ali sposobnosti za uporabo sistemov umetne inteligence 
v svojih ministrstvih za obrambo;

5. poudarja, da bi moralo geografsko področje uporabe takega okvira pokrivati vse 
sestavne dele umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije, ki se razvijajo, 
uvajajo ali uporabljajo v Uniji, vključno s primeri, v katerih se del tehnologij morda 
nahaja zunaj Unije ali nima konkretne lokacije;

6. poudarja, da bi bilo treba nastajajoče tehnologije, ki jih ne ureja mednarodno pravo, 
presojati po načelu spoštovanja človečnosti in merilih javne vesti; poudarja, da je treba 
uporabo in etičnost sistemov umetne inteligence na področju obrambe stalno ocenjevati 
z vidika človekovih pravic, zlasti varnosti, zdravja in varstva ljudi, svobode, zasebnosti, 
integritete in dostojanstva ter stalno spremljati, zlasti z vidika prednosti in 
pomanjkljivosti, pa tudi vpliva na varstvo splošnih človekovih pravic; meni, da mora 
tehnološki napredek na področju sistemov umetne inteligence potekati z roko v roki z 
obširno razpravo o uporabi umetne inteligence in njenega vpliva na družbo in skupnosti 
ter potencialnih ekonomskih in družbenih koristi, o tveganjih njene uporabe pa je treba 
pravilno obveščati;

7. meni, da bodo sedanje in prihodnje dejavnosti v okviru Unije, povezane z varnostjo in 
obrambo, temeljile na umetni inteligenci, robotiki in avtonomiji ter na povezanih 
tehnologijah, in da lahko zanesljiva, stabilna in zaupanja vredna umetna inteligenca 
prispeva k sodobni in učinkoviti vojski; zato je prepričan, da mora Unija prevzeti 
vodilno vlogo pri raziskavah in razvoju sistemov umetne inteligence na področju 
varnosti in obrambe; meni, da bi lahko uporaba aplikacij umetne inteligence za varnost 
in obrambo prinesla številne neposredne koristi poveljnikom operacij, kot so podatki 
višje kakovosti, večja ozaveščenost o razmerah, hitrejše sprejemanje odločitev, manjše 
tveganje postranske škode zaradi boljših omrežnih povezav, zaščita sil na terenu in 
večja zanesljivost vojaške opreme, s tem pa manjše tveganje za ljudi in človeške žrtve; 
poudarja, da je razvoj zanesljive umetne inteligence na področju obrambe bistven za 
zagotavljanje evropske strateške neodvisnosti na področju zmogljivosti in operacij; 
opozarja, da sistemi umetne inteligence postajajo tudi ključni elementi v boju proti 
novim varnostnim grožnjam, kot je kibernetsko in hibridno vojskovanje na spletu in 
drugje; hkrati poudarja vsa tveganja in izzive neurejene uporabe umetne inteligence; 
ugotavlja, da bi bila lahko umetna inteligenca izpostavljena manipulacijam, napakam in 
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nepravilnostim;

8. poziva k vzpostavitvi sinergij in povezovanju med različnimi evropskimi raziskovalnimi 
središči za umetno inteligenco in drugimi večstranskimi forumi, kot so Svet Evrope, 
Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Svetovna trgovinska 
organizacija in Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU), da bi uskladili njihova 
prizadevanja in bolje usklajevali razvoj tehnologije umetne inteligence;

9. poudarja, da so tehnologije umetne inteligence v bistvu namenjene dvojni rabi, 
izmenjava med vojaško in civilno tehnologijo prinaša koristi razvoju umetne inteligence 
za potrebe dejavnosti, vezanih na obrambo; poudarja, da je umetna inteligenca v 
dejavnostih, povezanih z obrambo, prelomna tehnologija, katere razvoj je lahko 
priložnost za konkurenčnost in strateško avtonomijo Unije;

10. poudarja, da na podlagi sporočila Komisije z dne 8. aprila 2019 z naslovom Krepitev 
zaupanja v umetno inteligenco, kjer tehnologija popolnoma spoštuje človekove pravice 
in ima človek nadzor nad avtomatiziranimi sistemi odločanja, medtem ko dopolnjuje in 
podpira avtonomijo človeka in njegovega odločanja, Unija potrebuje stabilen 
regulativni okvir za umetno inteligenco, ki se bo osredotočal na varnost in obrambo ter 
bo ubral pot odgovornosti in preglednosti, varovanja svojih državljanov in njihovih 
podatkov ter obrambe naših vrednot, politike, usmerjene v ohranjanje miru, 
preprečevanje konfliktov in krepitev mednarodne varnosti, hkratno izkoriščanje 
priložnosti, ki ji jih ponujajo tovrstne tehnologij, in zavest, da bodo sistemi, ki temeljijo 
na umetni inteligenci, v prihodnosti ključni elementi za razvoj obrambe in za obrambne 
zmogljivosti;

11. poziva države članice in Komisijo, naj zagotovijo, da algoritme, ki se uporabijo v 
obrambnih sistemih, ob ustrezni zaupnosti usmerja načelo preglednosti, vključno z 
jasno ureditvijo sistema odgovornosti za posledice uporabe umetne inteligence; 
poudarja, da je treba te algoritme ves čas prilagajati tehnološkemu napredku na 
področju umetne inteligence;

12. poudarja, da mora imeti Unija vodilno vlogo pri podpiranju večstranskih prizadevanj v 
okviru skupine vladnih strokovnjakov konvencije OZN o klasičnem orožju in drugih 
ustreznih forumov, v katerih bi se razpravljalo o učinkovitem mednarodnem 
regulativnem okviru, ki bi zagotavljal pomenljiv človeški nadzor nad samostojnimi 
orožnimi sistemi, da bi obvladali te tehnologije z določitvijo dobro opredeljenih, 
referenčnih postopkov ter sprejetjem zakonodaje za njihovo etično uporabo v 
posvetovanju z vojsko, industrijo, pravosodjem, akademskim svetom in deležniki 
civilne družbe, da bi razumeli etične vidike in omejili tveganje, povezano s temi 
tehnologijami, in preprečevali zlonamerno uporabo; ti vključujejo zlasti nenamerno 
škodo osebam, bodisi materialno ali nematerialno, kot so kršitev temeljnih pravic ali 
fizične poškodbe; Unija mora v sodelovanju z državami članicami določiti ustrezno 
ureditev odgovornosti, ki bo veljala za inovacije na področju umetne inteligence in 
drugih poglobljenih tehnologij na področju varnosti in obrambe, s čimer se bo 
oblikovala pravna podlaga za mehanizme odgovornosti in sledljivosti; poudarja, da 
prihodnji tehnološki napredek, napredek na področju umetne inteligence in novi načini 
vojskovanja ne smejo prehiteti zakonodaje in normativnih okvirov Unije, zato jih 
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morajo podpirati smiselni sistemi spremljanja, ki jih je treba stalno prilagajati, da se 
preprečijo pravne vrzeli ali siva območja; poudarja, da bi morali prihodnje raziskave in 
razvoj umetne inteligence zagotoviti, da bodo imeli sistemi, ki jih omogoča uporaba 
umetne inteligence, večje zmožnosti razumevanja edinstvenega konteksta;

13. odobrava ključno načelo, da se etika začne pri oblikovanju in se etična načela izdelkov 
in storitev umetne inteligence upoštevajo že na začetku oblikovalskega postopka;

14. opozarja, da je večina sedanjih vojaških sil po svetu že veliko vložila v raziskave in 
razvoj vojaške razsežnosti umetne inteligence; meni, da mora Unija poskrbeti, da pri 
tem ne bo zaostajala; poudarja, da bi morala Unija za vsako uporabo sistemov umetne 
inteligence na področju obrambe določiti v skladu z načelom, da se varnost upošteva že 
pri oblikovanju, tehnične in organizacijske standarde, ki omogočajo poseben človeški 
nadzor, da se zagotovi njihova odpornost in odpravijo šibke točke, ki so tarča zunanjih 
in kibernetskih napadov ter digitalnega vpliva na podatke, vzorce ali programsko in 
strojno opremo, pa tudi njihova skladnost z najvišjimi možnimi standardi zanesljivosti, 
aktivnega spremljanja in nadzora pri zbiranju in uporabi operativnih podatkov v 
celotnem življenjskem ciklu sistema; poudarja, da morajo biti algoritmi umetne 
inteligence pregledni in zanesljivi; ugotavlja, da je velika razlika med preglednostjo 
algoritmov in preglednostjo njihove uporabe; poudarja, da mora biti obseg sistemov in 
aplikacij umetne inteligence, ki se uporabljajo za pridobivanje in sintezo podatkov ter 
ekstrapoliranje rezultatov za odločitve v zvezi z obrambo in nacionalno varnostjo, 
specifičen in v smislu zbiranja in obdelave podatkov v skladu z določbami iz sedanjega 
regulativnega okvir; poudarja, da bi morale aplikacije umetne inteligence, ki obstajajo 
za obdelavo podatkov za obveščevalne namene pri dejavnostih, povezanih z obrambo, 
izpolnjevati standarde za obdelavo podatkov, da bi preprečili tveganje nenamernega 
nadzora ali kršitve pravic posameznikov; meni, da mora Unija poskrbeti, da bosta 
razvoj in uporaba tehnologije umetne inteligence z visoko stopnjo tveganja, kot je 
prepoznavanje obrazov, za katero na ravni EU ni dokončnega regulativnega okvira, 
primerna, sorazmerna in skladna s pravicami posameznikov; poudarja, da morajo 
pristojni nacionalni organi kazenskega pregona, ki za ohranjanje javnega reda razvijajo 
in širijo sisteme in tehnologije umetne inteligence, spoštovati ustrezno zakonodajo, da 
se ublaži nesorazmerno tveganje napovednega policijskega dela; priznava, da je zveza 
NATO glavni garant evroatlantske varnosti in poziva, naj se v zvezi Nato okrepi 
sodelovanje za vzpostavitev skupnih standardov in interoperabilnosti sistemov umetne 
inteligence na področju obrambe; poudarja, da je čezatlantsko zavezništvo bistveno za 
ohranitev skupnih vrednot in v boju proti prihodnjim in novim grožnjam;

15. poudarja, da je treba sprejeti jasne določbe o zanesljivosti, varnosti in zaščiti ter 
primerno certificirane zahteve za sisteme umetne inteligence na področju varnosti in 
obrambe, uvesti merila za preglednost na različnih stopnjah (zlasti oblikovanja, 
proizvodnje in delovanja) ter izvajati stalno spremljanje, redne preskuse in preverjanje v 
vsem njihovem življenjskem ciklu; poudarja, da je treba zagotoviti skladnost z 
veljavnimi standardi in pridobiti certifikate v primerih, ko umetna inteligenca spreminja 
funkcije in obnašanje sistemov, v katere je vgrajena, npr. s pomočjo strojnega učenja, da 
bi zagotovili popolno sledljivost, razložljivost in odgovornost odločitev, sprejetih s 
pomočjo umetne inteligence in njenih rezultatov, ter omogočili ustrezen človeški 
nadzor, kadar bi ti sistemi lahko ubijali ljudi;
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16. poziva Komisijo, naj v svojo industrijsko politiko vključi krepitev zmogljivosti na 
področju kibernetske varnosti, da zagotovi razvoj in širjenje varnih, odpornih in trdnih 
sistemov umetne inteligence in robotike; poziva Komisijo, naj preuči možnost uporabe 
protokolov in aplikacij na področju kibernetske varnosti, ki temeljijo na blokovnih 
verigah, da bi izboljšali odpornost, zaupanje in trdnost infrastruktur umetne inteligence 
z neposredniškimi modeli šifriranja podatkov; spodbuja evropske deležnike, naj 
raziščejo in izdelajo napredne možnosti za odkrivanje koruptnih in zlonamernih 
sistemov umetne inteligence in robotike, ki spodkopavajo varnost Unije in državljanov;

17. poudarja, da morajo imeti vsi sistemi umetne inteligence na področju obrambe 
konkreten in dobro opredeljen okvir, pri čemer mora človek ohraniti funkcijo, da 
odkrije in odpokliče ali dezaktivira uporabljene sisteme, če presežejo okvir nalog, ki so 
bile opredeljene in dodeljene na človeški ukaz, ali začnejo kakršne koli dodatne ali 
nenamerne dejavnosti; meni, da bi morali biti sistemi, izdelki in tehnologija umetne 
inteligence za uporabo v vojaške namene opremljeni s „črno skrinjico” za beleženje 
vseh prenosov podatkov, ki jih stroj izvede;

18. poudarja, da morajo vso odgovornost za odločitev o zasnovi, razvoju, napotitvi in 
uporabi sistemov umetne inteligence nositi človeški izvajalci, prav tako mora človek 
smiselno spremljati in nadzorovati orožne sisteme, za odločitvijo o uporabi sile pri 
izvajanju katere koli odločitve orožnega sistema, ki temelji na umetni inteligenci, pa 
mora biti človeška namera; poudarja, da bi moral nadzor človeka po načelih, da je 
človek vključen, da človek vodi in da človek poveljuje, veljati za vse upravljanje in 
nadzor na ravni vojaškega poveljstva; poudarja, da morajo sistemi, ki jih omogoča 
uporaba umetne inteligence, omogočiti, da vojaško vodstvo vojske prevzame popolno 
odgovornost za uporabo smrtonosne sile in izvaja ustrezno raven presoje, ki je ni 
mogoče prepustiti strojem, saj mora temeljiti na razlikovanju, sorazmernosti in 
previdnosti, za izvajanje smrtonosnih ali obsežnih uničevalnih ukrepov s pomočjo teh 
sistemov; poudarja, da je treba vzpostaviti jasne in sledljive okvire glede odobritve in 
odgovornosti za uporabo pametnega orožja in drugih sistemov, ki jih omogoča uporaba 
umetne inteligence, pri čemer se s pomočjo edinstvenih uporabniških značilnosti, kot so 
biometrične specifikacije, njihova uporaba omogoči izključno pooblaščenemu osebju;

19. poziva Komisijo, naj sodeluje z nacionalnimi pristojnimi organi držav članic in drugimi 
deležniki, ki sodelujejo pri razvoju in uporabi sistemov, izdelkov in tehnologij, ki jih 
omogoča uporaba umetne inteligence, da bi vzpostavili varen, zanesljiv in odporen 
okvir, v katerem se bo izvorna koda sistemov, ki jih omogoča uporaba umetne 
inteligence, delila, spremljala in preverjala, da bi se zmanjšala morebitna odstopanja od 
načel upravljanja in etičnega okvira, na katerih temelji tehnologija umetne inteligence 
na področju varnosti in obrambe; Komisiji predlaga, da mora Unija ohraniti lastništvo 
intelektualne lastnine pri raziskavah sistemov, proizvodov in tehnologij na področju 
varnosti in obrambe, ki jih omogoča uporaba umetne inteligence, ki jih financira Unija;

20. poudarja, da mora Unija spodbujati boljše razumevanje vojaških posledic, prednosti in 
priložnosti ter šibkih točk umetne inteligence, robotike in avtonomnih funkcij in 
lastnosti, vključno s potencialom za evropsko obrambno industrijo, tako da sodeluje z 
vojaškimi uradniki; meni, da mora Unija spodbujati pridobivanje potrebnih spretnosti in 
znanja o procesih razvoja tehnologije in operativnih metodah v vsej dobavni verigi in 
vsem življenjskem ciklu vojaških zmogljivosti, ki jih omogoča umetna inteligenca; 
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poudarja, da je nujno treba vzpostaviti večjo evropsko strateško in tehnološko 
neodvisnost na področju sistemov, ki jih omogoča umetna inteligenca, vključno s 
kritično infrastrukturo, na katero se opira;

21. meni, da je okrepljeno sodelovanje med državami članicami in Komisijo potrebno za 
zagotovitev skladnih čezmejnih pravil v Uniji, da se spodbudi sodelovanje med 
evropskimi industrijami ter omogočita razvoj in uporaba tehnologij, ki jih omogoča 
uporaba umetne inteligence, v skladu s predpisanimi varnostnimi in zaščitnimi standardi 
ter etičnim okvirom za razvoj in uporabo tehnologije umetne inteligence;

22. priznava, da sta lahko v sedanjem okviru hibridnega in naprednega vojskovanja obseg 
in hitrost informacij v zgodnjih fazah krize neobvladljiva za človeške analitike in da bi 
lahko informacije obdeloval sistem umetne inteligence, da bi zagotovili, da nosilci 
odločanja spremljajo vse informacije v ustreznem časovnem okviru za hiter odziv;

23. poudarja pomen naložb v razvoj človeškega kapitala za umetno inteligenco, spodbujanja 
potrebnih spretnosti in znanja ter usposabljanja na področju varnostnih in obrambnih 
tehnologij umetne inteligence s posebnim poudarkom na etiki polavtonomnih in 
avtonomnih operativnih sistemov, ki temeljijo na človeški odgovornosti v svetu umetne 
inteligence; poudarja zlasti, kako pomembno je, da se etikom zagotovijo ustrezne 
spretnosti in znanja ter usposabljanje na tem področju; poziva Evropsko komisijo, naj 
čim prej predstavi svojo agendo za okrepitev spretnosti in znanj, ki jo je 19. februarja 
2020 napovedala v beli knjigi o umetni inteligenci;

24. poudarja, da bi bilo lahko kvantno računalništvo najbolj revolucionarna sprememba pri 
vojskovanju od uvedbe jedrskega orožja, zato poziva, naj bo nadaljnji razvoj tehnologij 
kvantnega računalništva prednostna naloge Unije in držav članic; priznava, da bodo 
agresivna dejanja s pomočjo kvantnega računalništva, vključno z napadi na kritično 
infrastrukturo, ustvarila konfliktno okolje, v katerem se bo čas za odločanje iz dnevov in 
ur dramatično skrčil na minute in sekunde in države članice prisilil v razvoj 
zmogljivosti za lastno zaščito in usposabljanje odločevalcev in vojaškega osebja, da se 
bodo lahko učinkovito odzivali v takšnih časovnih okvirih;

25. poudarja, da je treba preseči sedanjo razdrobljenost v Uniji, kar zadeva nacionalno 
zakonodajo na področju umetne inteligence, raziskav, inovacij in strokovnega znanja na 
področju umetne inteligence, ki ogroža delovanje notranjega trga in cilj, da se v Evropi 
razvija zanesljiva in varna umetna inteligenca; v zvezi s tem pozdravlja vključitev 
projektov, povezanih z umetno inteligenco, v evropski program za razvoj industrije; 
meni, da prihodnji evropski obrambni sklad in stalno strukturno sodelovanje (PESCO) 
prav tako zagotavljata dobro prilagojena okvira za prihodnje projekte, povezane z 
umetno inteligenco, ki bi pripomogli k večji racionalizaciji prizadevanj Unije na tem 
področju, in hkrati spodbujata cilj Unije okrepiti človekove pravice, mednarodno pravo 
in večstranske rešitve; poudarja, da bi morali biti projekti, povezani z umetno 
inteligenco, usklajeni s širšimi civilnimi programi Unije na področju umetne 
inteligence; ugotavlja, da bi bilo treba v skladu z belo knjigo Evropske komisije o 
umetni inteligenci ustanoviti centre odličnosti in testiranja, ki se bodo ukvarjali z 
raziskavami in razvojem umetne inteligence na področju varnosti in obrambe, za njih pa 
bi morali veljati strogi predpisi glede sodelovanja in naložb zasebnih deležnikov;
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26. poudarja, da si mora Unija prizadevati za strateško odpornost, da v času krize nikoli več 
ne bo nepripravljena, in poudarja, da je to še posebej pomembno za umetno inteligenco 
in njeno uporabo na področju obrambe in varnosti; poudarja, da bi bilo treba 
oskrbovalne verige za sisteme umetne inteligence na področju obrambe in varnosti, ki bi 
lahko privedli do tehnološke odvisnosti, ustrezno preoblikovati, to odvisnost pa 
postopno odpraviti; poziva k večjim naložbam v evropsko umetno inteligenco na 
področju obrambe in v kritično infrastrukturo, potrebno za ta namen;

27. poudarja, da je za razvoj umetne inteligence, ki spoštuje temeljne pravice in podpira 
javni interes, potrebno strateško združevanje in izmenjava podatkov v Uniji med 
zasebnimi in javnimi subjekti, pa tudi krepitev ekosistema Unije na področju umetne 
inteligence, ki vključuje deležnike iz javnega in zasebnega sektorja ter civilne družbe; 
poziva Evropsko komisijo, naj spodbuja dialog, tesnejše sodelovanje in sinergije med 
državami članicami, raziskovalci, znanstveniki, akterji civilne družbe in zasebnim 
sektorjem, zlasti vodilnimi družbami in podjetji in vojsko, da bo proces oblikovanja 
predpisov o umetni inteligenci na področju obrambe potekal na vključujoč način, da bi 
v celoti izkoristili potencial umetne inteligence in hkrati spodbudili boljše razumevanje 
tveganj in koristi ter zagotovili čim večjo operativno varnost;

28. poudarja, da bi lahko imele tehnologije umetne inteligence ob vsesplošni vojni 
dezinformacij, ki jo vodijo predvsem neevropski akterji, škodljive učinke, če bi 
izkoriščale pristranskost podatkov in algoritmov ali če bi tretja država namerno 
spreminjala podatke za učenje, in bi lahko bile izpostavljene tudi drugim oblikam 
nevarnega zlonamernega ravnanja na nepredvidljive načine in z nepredvidljivmi 
posledicami; zato mora Unija več vlagati več v nadaljnje raziskave, analize, inovacije in 
čezmejni ter medsektorski prenos znanja za razvoj tehnologij umetne inteligence, ki ne 
bi vključevala nobenega profiliranja, pristranskosti in diskriminacije in bi lahko 
učinkovito prispevala k boju proti lažnim novicam in dezinformacijam, hkrati pa 
spoštovala zasebnost podatkov in evropski pravni okvir;

29. poudarja, da je pomembno oblikovati etični kodeks ravnanja za uporabo sistemov 
umetne inteligence, ki se uporabljajo kot orožje, v vojaških operacijah, ki bo podoben 
obstoječemu regulativnemu okviru, ki prepoveduje uporabo kemičnega in biološkega 
orožja; meni, da bi morala Komisija začeti z oblikovanjem standardov bojne uporabe 
orožnih sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci, v skladu z mednarodnim 
humanitarnim pravom, Unija pa bi si morala prizadevati, da bi te standarde sprejeli na 
mednarodni ravni; meni, da bi morala Unija v mednarodnih forumih izvajati 
diplomacijo umetne inteligence s podobno mislečimi partnericami, kot so skupini G7 in 
G20 ter OECD;

30. je seznanjen z belo knjigo Komisije o umetni inteligenci z dne 19. februarja 2020 in 
obžaluje, da niso bili upoštevani vojaški vidiki; poziva Komisijo in 
podpredsednika/visokega predstavnika, naj kot del celovitega pristopa predstavita 
sektorsko strategijo za umetno inteligenco za dejavnosti, povezane z obrambo, v okviru 
Unije, ki bo zagotavljala spoštovanje pravic državljanov in strateške interese EU in bi 
temeljila na usklajenem pristopu, ki bi segal od zasnove sistemov umetne inteligence do 
njihove vojaške uporabe, in naj v okviru strokovne skupine na visoki ravni za umetno 
inteligenco ustanovi delovno skupino za varnost in obrambo, ki bo posebej obravnavala 
vprašanja politike in naložb ter etične vidike umetne inteligence na področju varnosti in 
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obrambe; poziva Svet, Komisijo in podpredsednika/visokega predstavnika, naj v ta 
namen začnejo strukturiran dialog s Parlamentom.
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