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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da varnostna in obrambna politika Evropske unije in njenih držav članic 
temelji na načelih Listine EU o temeljnih pravicah in Ustanovne listine Organizacije 
združenih narodov (ta vse države poziva, naj se vzdržijo groženj ali uporabe sile v 
medsebojnih odnosih) in mednarodnega prava, načelih človekovih pravic in spoštovanja 
človekovega dostojanstva ter na skupnem razumevanju univerzalnih vrednot 
nedotakljivosti in neodtujljivosti človekovih pravic, svobode, demokracije, enakosti in 
pravne države; poudarja, da morajo vsa prizadevanja na obrambnem področju v Uniji 
spoštovati te univerzalne vrednote, hkrati pa spodbujati mir, stabilnost, varnost in 
napredek v Evropi in svetu;

2. poziva OZN in širšo mednarodno skupnost, naj storita vse potrebno na regulativnem 
področju za zagotovitev, da bodo razvoj in uporaba umetne inteligence v vojaških 
zadevah in povečanje civilnih zmogljivosti organov preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj, kot so policija in organi za nadzor meje, in preučevanje, 
razvoj in uporaba sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci, s strani vojske ostali v 
mejah, ki jih določa mednarodno pravo, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom 
in pravom človekovih pravic; poudarja, da bi si morala EU prizadevati za mednarodno 
sprejetje svojih tehničnih in etičnih standardov za vojaške sisteme, ki temeljijo na 
umetni inteligenci, in si v tesnem sodelovanju z enako mislečimi partnerji prizadevati za 
mednarodni regulativni okvir, ki bo določal skupne norme na podlagi demokratičnih 
vrednot, ki bodo ustrezno oblikovane tako, da bi preprečili njihovo uporabo za 
vohunjenje, množični, ciljno usmerjeni in politični nadzor, zavajanje in manipulacijo 
podatkov ter kibernetsko oboroževalno tekmo; poziva k večjemu sodelovanju z Natom, 
da bi vzpostavili skupne standarde in izboljšali interoperabilnost sistemov, ki temeljijo 
na umetni inteligenci; poziva Komisijo, naj spodbuja dialog, tesnejše sodelovanje in 
sinergije med državami članicami, raziskovalci, akademiki, subjekti civilne družbe in 
zasebnim sektorjem, zlasti vodilnimi podjetji, in vojsko, da bi zagotovili vključujoč 
proces oblikovanja politik za regulacijo umetne inteligence na obrambnem področju;

3. zlasti meni, da je treba pri zasnovi, razvoju in uporabi sistemov, ki temeljijo na umetni 
inteligenci, v oboroženih spopadih v skladu z martensovo klavzulo spoštovati splošna 
načela mednarodnega humanitarnega prava in da se pri tem nikoli ne smejo kršiti merila 
javne vesti in človečnosti oziroma ne sme biti dovoljeno, da se kršijo; meni, da je 
spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava minimalni standard za dopustnost 
uporabe sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci; poziva raziskovalno skupnost na 
področju umetne inteligence, naj to načelo vključi v vse sisteme, ki temeljijo na umetni 
inteligenci in so namenjeni uporabi v vojskovanju; meni, da noben organ ne more 
dovoliti odstopanja od teh načel ali potrditi sistema, ki temelji na umetni inteligenci, če 
krši ta načela; zato poziva razvijalce smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov, naj v 
celoti ustavijo zasnovo, izdelavo prototipov in proizvodnjo teh sistemov;

4. pozdravlja ustanovitev skupine vladnih strokovnjakov OZN za spodbujanje 
odgovornega ravnanja držav v kibernetskem prostoru v kontekstu mednarodne varnosti 
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in poziva EU, naj v celoti sodeluje pri njenem delu;

5. poziva podpredsednika/visokega predstavnika, naj utre pot pogajanjem na svetovni 
ravni za vzpostavitev sistema za nadzor orožja, ki temelji na umetni inteligenci, in 
posodobitev vseh obstoječih pogodbenih instrumentov, namenjenih nadzoru orožja, 
razoroževanju in neširjenju orožja, da se vključijo vojskovanju namenjeni sistemi, ki 
temeljijo na umetni inteligenci; poziva, naj skupno stališče Sveta, ki opredeljuje skupna 
pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme, v celoti upošteva 
oborožitvene sisteme, ki temeljijo na umetni inteligenci;

6. poudarja, da morajo države, strani v konfliktu in posamezniki pri uporabi sistemov, ki 
temeljijo na umetni inteligenci, v vojskovanju vedno spoštovati obveznosti in 
odgovornost po veljavnem mednarodnem pravu in morajo ostati odgovorni za dejanja 
na podlagi uporabe teh sistemov; opozarja, da morajo biti ljudje še naprej odgovorni za 
načrtovane, nenačrtovane ali neželene učinke, ki jih na bojišču povzročijo sistemi, ki 
temeljijo na umetni inteligenci; poudarja, da morajo odločitev o izvajanju smrtonosnih 
akcij z oborožitvenimi sistemi z visoko stopnjo avtonomije vedno sprejeti človeški 
upravljavci z ustrezno ravnjo nadzora in pregleda, ki morajo pri presoji upoštevati 
načeli sorazmernosti in nujnosti; poudarja, da sistemom, ki temeljijo na umetni 
inteligenci, v nobenem primeru ne sme biti dovoljeno, da nadomestijo človeško 
odločanje; 

7. poudarja, da je treba med zasnovo, razvojem, preskušanjem in uvajalno fazo sistema, ki 
temelji na umetni inteligenci, ustrezno upoštevati morebitna tveganja v zvezi z 
nenamernimi civilnimi žrtvami in poškodbami, nenamerno izgubo življenja in škodo na 
civilni infrastrukturi, pa tudi tveganja, povezana z nenamerno sprožitvijo, manipulacijo, 
širjenjem, kibernetskim napadom ali vmešavanjem in pridobitvijo s strani 
organiziranega kriminala in terorističnih skupin, kar bi imelo učinek zaostrovanja in 
destabiliziranja z namenom, da postanejo naše družbe, vojske in institucije ranljive;

8. je zaskrbljen, da vsi člani mednarodne skupnosti ne bodo sledili regulativnemu, na 
človeka osredotočenemu pristopu k umetni inteligenci; poziva EU in države članice, naj 
ocenijo razvoj tehnologij umetne inteligence, zlasti tistih, ki se uporabljajo v vojaške 
namene in namene nadzora, v avtoritarnih državah, ki ne upoštevajo predpisov EU;

9. poudarja potrebo po zanesljivih sistemih testiranja, ocenjevanja, certificiranja, 
spremljanja in preverjanja, ki bodo temeljili na jasnih pravnih in demokratičnih normah, 
pa tudi na jasnih določbah v zvezi z varnostjo in zaščito, ki bodo zagotovile, da vojaški 
sistemi, ki temeljijo na umetni inteligenci, v vsem svojem življenjskem ciklu in njihovi 
učinki, zlasti v fazah interakcije med človekom in strojem, strojnega učenja ter 
nastavitve in prilagajanja novim okoliščinam, ne bodo presegli predvidenih meja in da 
se bodo ves čas uporabljali v skladu z veljavnim mednarodnim pravom; meni, da bi 
morali v primeru, da se te meje presežejo med izvajanjem operacije, civilni ali vojaški 
organi, ki so uporabili sisteme umetne inteligence, za to odgovarjati;

10. poudarja, da mora biti vsak sistem, ki temelji na umetni inteligenci in se uporablja na 
vojaškem področju, zmožen razlikovati vsaj med borci in neborci na bojišču, med 
vojaškimi in civilnimi tarčami, prepoznati, ko se borec preda ali je onesposobljen za 
boj, ne sme delovati enako ne glede na cilj, mora biti sposoben prepoznati uporabo sile 
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in ne ciljati specifičnih kategorij oseb, ne sme povzročati nepotrebnega trpljenja ljudem 
niti delovati kruto ali ponižujoče, ne sme biti pristranski ali biti usposobljen na podlagi 
pristranskih podatkov ter se mora uporabiti v skladu z načeli mednarodnega 
humanitarnega prava glede človeškosti, razločevanja, sorazmernosti, previdnosti in 
vojaške nujnosti pred delovanjem in med napadi; poudarja pomen kakovosti algoritmov, 
izvirnih podatkov in predhodnega pregleda postopkov odločanja;

11. poudarja, da so pri uporabi sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci, na področju 
varnosti in obrambe popolno poznavanje razmer upravljavca, predvidljivost in 
zanesljivost sistema, ki temelji na umetni inteligenci, sposobnost upravljalca, da 
prepozna morebitne spremembe okoliščin in operativnega okolja, ter njegova zmožnost 
poseči v ali prekiniti napad potrebni za zagotovitev, da se načela mednarodnega 
humanitarnega prava, zlasti razločevanje, sorazmernost in previdnost pri napadih, v 
celoti uporabljajo v celotni verigi poveljevanja in nadzora; poudarja, da morajo sistemi, 
ki temeljijo na umetni inteligenci, omogočati, da vojaško vodstvo prevzame dejanski 
nadzor in nosi odgovornost za vse vrste uporabe teh sistemov;

12. spodbuja države, naj ocenijo, ali avtonomne vojaške naprave prispevajo k njihovi 
nacionalni varnosti in kako ter kakšne koristi bi lahko imela njihova nacionalna varnost 
od orožnih sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci, zlasti kar zadeva potencial 
takšnih tehnologij, da podprejo in izboljšajo človekovo odločanje v skladu z 
mednarodnim humanitarnim pravom in njegovimi načeli; opozarja, da bi lahko pri 
vsakem smrtonosnem avtonomnem orožju ali orožju z visoko stopnjo avtonomije prišlo 
do napake v delovanju zaradi slabo napisane programske kode ali kibernetskega napada 
sovražne države ali nedržavnega subjekta; 

13. želi spomniti na svojo resolucijo z dne 12. septembra 2018 o avtonomnih orožnih 
sistemih; v zvezi s tem 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;

14. poziva k ustanovitvi evropske agencije za umetno inteligenco, katere naloge bi zajemale 
skupne standarde, okvir za potrjevanje in spremljanje, ter k tesnemu dvostranskemu 
sodelovanju z Natom v zvezi z uvajanjem, razvojem in uporabo umetne inteligence na 
vojaškem področju;

15. opozarja na svoje stališče z dne 12. septembra 2018 o avtonomnih orožnih sistemih, v 
katerem je zapisano, da se ne izvajajo napadi brez smiselnega človeškega posredovanja; 
poziva podpredsednika/visokega predstavnika, države članice in Evropski svet, naj 
sprejmejo skupno stališče o avtonomnih orožnih sistemih, s katerim bi zagotovili 
smiselni človeški nadzor nad ključnimi funkcijami orožnih sistemov, tudi med njihovo 
uporabo; ponovno izraža podporo delu skupine vladnih strokovnjakov OZN visokih 
pogodbenic konvencije o klasičnem orožju na področju smrtonosnih avtonomnih 
orožnih sistemov, ki ostaja pomemben mednarodni forum za razprave in pogajanja o 
pravnih izzivih, povezanih z avtonomnimi orožnimi sistemi; poziva k okrepitvi vseh 
obstoječih večstranskih prizadevanj, da tehnološki razvoj in nove metode vojskovanja 
ne bodo prehiteli normativnih in regulativnih okvirov; poziva podpredsednika/visokega 
predstavnika, naj še dalje sodeluje v sedanjih razpravah o mednarodni ureditvi 



PE650.702v02-00 6/8 AD\1209374SL.docx

SL

smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov med podpisnicami konvencije o klasičnem 
orožju ter prispeva k takojšnjemu oblikovanju svetovnega regulativnega okvira in 
pravno zavezujočega instrumenta, ki bi temeljil na opredelitvah, pojmih in značilnostih 
novih tehnologij na področju smrtonosnega avtonomnega orožja, etičnih in pravnih 
vprašanjih človeškega nadzora, zlasti glede kritičnih funkcij, kot sta izbira in 
opredelitev cilja, ohranitve človeške odgovornosti in potrebne stopnje interakcije med 
človekom in strojem, vključno s konceptom človeškega nadzora in človeške presoje, da 
se zagotovi skladnost z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih 
pravic v različnih fazah življenjskega cikla orožja, ki temelji na umetni inteligenci, da se 
doseže dogovor o konkretnih priporočilih glede pojasnitve, obravnave in razvoja 
vidikov normativnega in operativnega okvira o nastajajočih tehnologijah na področju 
smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov.

16. poudarja, da si mora Evropska unija prizadevati za strateško odpornost, da ne bo nikoli 
več nepripravljena v primeru krize, in poudarja, da je to ključno še posebej v zvezi z 
umetno inteligenco in njeno uporabo na vojaškem področju; poudarja, da bi bilo treba 
oskrbovalne verige za vojaške sisteme umetne inteligence, 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;

17. priznava, da sodobna oboroževalna tekma med vojaškimi velesilami na področju 
razvoja smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov prehiteva napredek ter učinkovito in 
splošno uporabo ter izvrševanje skupnih pravil in pravnih okvirov, saj sta razvoj in 
uvajanje teh sistemov tajna, nacionalne države pa imajo notranji interes, da ustvarijo 
najhitrejše in najučinkovitejše napadalne zmogljivosti, ne glede na sedanje in morebitne 
prihodnje pravne okvire ali načela;

18. meni, da je za svetovno varnost nujno, da obstaja učinkovit mehanizem za izvrševanje 
pravil o neširjenju smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov in vseh prihodnjih 
ofenzivnih tehnologij, ki bodo temeljile na umetni inteligenci.
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