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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Jogi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy: 

– állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében meghatározott értékekre és 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 191. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott elővigyázatossági elv tiszteletére épül;

B. mivel az EUMSZ 16. cikke szerint mindenkinek joga van személyes adatainak 
védelméhez; mivel az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 22. cikke 
említést tesz arról a helyzetről, amikor az adatokat csak automatizált adatfeldolgozás 
során használják, és elismeri az érintettek azon jogát, hogy ne lehessenek kizárólag 
automatikus adatfeldolgozáson alapuló döntés alanyai;

C. mivel egyre élesebb a globális verseny a mesterséges intelligencia (MI) fejlesztésében 
való vezető szerepért, amely hatással lesz az ágazatot világszerte formáló etikai értékek 
és normák forrására, és az Európai Uniónak példát kell mutatnia a világ többi része 
számára, megfelelő szabályozási kerettel annak érdekében, hogy megelőzze a nemzeti 
szabályozásokkal kapcsolatos esetleges negatív versenyt is;

D. mivel ezt a globális versenyt nem szabad elválasztani az etikai értékektől és normáktól;

E.  mivel a kutatás és az innováció gyors fejlődése számos fontos etikai, jogi és társadalmi 
kérdést vet fel, amelyek befolyásolják a tudomány és a társadalom közötti kapcsolatot; 
mivel e kutatásnak és innovációnak az európai kutatási programok rendelkezéseinek 
megfelelően meg kell felelnie az etikai elveknek, valamint a vonatkozó nemzeti, uniós és 
nemzetközi jogszabályoknak, többek között az Európai Unió Alapjogi Chartájának és az 
emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezménynek;

F. mivel a nagy adathalmazoknak és a mesterségesintelligencia-technológiáknak a 
közegészségügyi rendszerekbe és más ágazatokba történő integrációját megfelelő 
szabályoknak, szabványoknak és jogszabályoknak kell kísérniük, amelyek védik az 
egyének alapvető jogait, és kezelik ezeket az új etikai kihívásokat; 

G. mivel a szabadalmak és a beruházások tekintetében jelenleg jelentős eltérések vannak az 
Unió és a világ más részei között;

H. mivel a mesterséges intelligencia és más kialakulóban lévő digitális megoldások előnyösek 
lehetnek a társadalom számára többek között a zöld átmenet, a környezetvédelem és a 
biológiai sokféleség védelme, a mezőgazdaság hatékonyságának növelése, a 
hulladékgazdálkodás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz 
való alkalmazkodás, a különböző ipari folyamatok zöldebbé tétele, az energia- és 
közlekedésgazdálkodás és -hatékonyság, a víz- és levegőminőség (pl. intelligens hálózatok 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
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és elektromos közlekedés), a kockázatkezelés és a Föld-megfigyelés területén, ahol az Unió 
Kopernikusz programja az egyik legjobb;

I. mivel a mesterséges intelligencia az orvostudomány szinte bármely területén 
alkalmazható: az orvosbiológiai kutatásban, amelyre példa, hogy az MI segítségével 
fedezték fel a Halicin antibiotikumot, az MI hozzájárul továbbá a rák megelőzéséhez, 
korábbi és pontosabb diagnosztizálásához, valamint az olyan módszereket alkalmazó új 
terápiákhoz, mint a prediktív orvoslás, illetve a genomikus orvoslás, hozzájárul ezenkívül 
az egészségügyi képzéshez, az ápolók támogatásához, az időskorúak gondozásának 
támogatásához, a beteg állapotának figyelemmel kíséréséhez, a gyógyszerek hatékonyabb 
kifejlesztéséhez, a célzottabb kezeléshez, a klinikai döntéshozatalhoz, a személyre szabott 
orvosláshoz, a pszichiátriai diagnózishoz és kezeléshez, valamint forradalmasította a 
robotprotéziseket, a támogató rendszereket, a telemedicinát és a távsebészetet, és javította 
az egészségügyi rendszerek általános hatékonyságát és interoperabilitását;

J. mivel a digitális fejlődés megköveteli az egészségügyi és adminisztratív személyzet 
megfelelő képzését és felkészítését a digitális szakadék kialakulásának megelőzése 
érdekében, szem előtt tartva idősödő társadalmainkat és az egészségügyi rendszerek előtt 
álló potenciális kihívásokat; 

K. mivel komoly etikai aggályok merülnek fel a gépek autonómiájával kapcsolatban; 

L. mivel a digitális egészségügy nem dehumanizálhatja a gondozást és nem gyengítheti az 
orvos–beteg kapcsolatot, hanem segítséget kell nyújtania az orvosoknak a betegek 
hatékonyabb diagnosztizálásában és/vagy kezelésében;

M. mivel a mesterséges intelligencián alapuló technológia felgyorsítja az ipar digitális 
átalakulását, és alapvető szerepet játszik a digitális gazdaság sikerében az egyre inkább 
összekapcsolt világban; 

N. mivel a jelenlegi uniós jogi keret és etikai iránymutatások már foglalkoztak néhány, a 
mesterséges intelligenciáról szóló bizottsági fehér könyvben említett, az MI-
alkalmazásokkal kapcsolatos etikai kihívással, például az egységes piacon a mesterséges 
intelligencián alapuló egészségügyi megoldásokra vonatkozó kockázatértékelési 
eljárásokkal; mivel más területek le vannak maradva a beazonosítandó és megoldandó 
etikai kihívások tekintetében, mivel a mesterséges intelligencia hatalmas mértékben képes 
a betegek preferenciáinak, biztonságának és magánéletének veszélyeztetésére; mivel meg 
kell határozni az egészségügyi és gondozási szakemberek és a gépek betegellátásban 
betöltött szerepe közötti határokat, többek között a robotok felügyelet melletti 
autonómiájának elvét, továbbá egyaránt szükség van az egészségügyi dolgozók és a 
betegek oktatására;

O. mivel az adatvédelemmel kapcsolatos uniós szabályokat ki kell igazítani annak 
érdekében, hogy figyelembe lehessen venni az ápoló robotok és az orvosi robotok egyre 
fokozottabb komplexitását és összekapcsolódását, amelyek rendkívül érzékeny személyes 
és egészségügyi adatokat kezelhetnek, aminek összhangban kell állnia az adatvédelemről 
szóló (EU) 2016/679 rendeletben meghatározott beépített adatvédelemmel;

P. mivel azok a megoldások, amelyek szerint a tudományos kutatásoknak kell a fejlesztési 
stratégiák alapjául szolgálniuk az orvosi adatok (például neurológiai és kardiológiai 
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adatok) adattárainak létrehozása és a szóban forgó kutatásokból származó adatok 
megosztása révén, kézzelfogható társadalmi előnyökkel járhatnak a közbiztonság és a 
közegészség szempontjából;

Q. mivel a mesterséges intelligenciával kapcsolatos megoldások előnyösek lehetnek a 
társadalom számára az élelmiszer-biztonság területén, többek között a peszticidek 
használatának csökkentése, a precíziós gazdálkodás támogatása vagy tágabb értelemben a 
Mezőgazdaság 2.0 révén, ahol az Unió vezető szerepet tölt be az MI-alkalmazások terén 
(pl. az időjárás-előrejelzéshez kapcsolódó automatizált gépi beállításokat vagy a 
betegségek azonosítását illetően), amelyek lehetővé teszik a hatékonyabb termelés 
szigorúbb környezetvédelmi normákkal való ötvözését és az erőforrások jobb 
felhasználását, különösen azokon a területeken, ahol szűkösek a vízforrások és az 
éghajlatváltozás súlyos következményekkel jár, mivel ennek összhangban kell állnia a zöld 
megállapodás prioritásaival;

R. mivel e keret hatókörének megfelelőnek, arányosnak kell lennie, és azt alapos elemzés 
tárgyává kell tenni; mivel e keretnek a technológiák és alkotóelemeik széles körét le kell 
fednie, beleértve az MI által használt vagy előállított algoritmusokat, szoftvereket és 
adatokat is; mivel a magas kockázat fogalmán alapuló célzott megközelítésre van szükség 
annak érdekében, hogy ne akadályozzuk meg, hogy a jövőbeli innovációk biztosítani 
tudják az MI-alkalmazások előnyeit a polgárok számára pl. az egészségügy, a 
környezetvédelem és az élelmiszerek minősége terén;

S. mivel alapvető fontosságú egy, a megbízható digitális technológiák biztosítására alkalmas 
hatékony eszköz meghatározása, amely lehetővé teszi azok előnyeinek kiaknázását, 
ugyanakkor védi az alapvető jogokat, és ösztönzi az informális, nyitott, toleráns és 
igazságos társadalmak kialakulását; mivel ez különösen fontos a hibrid 
emberi/mesterségesintelligencia-rendszerek esetében;

T. mivel a robotgépek összezavarják az emberi alanyok és a technológiai tárgyak közötti 
határokat; mivel ezeknek a gépeknek nem csak olyan társadalmi velejáróik vannak, 
amelyek etikai szempontú értékelést tesznek szükségessé, hanem még azokat az etikai 
kereteket is kétségbe vonják, amelyek alapján megpróbálják őket értékelni; mivel – 
ahogyan arra az UNESCO Tudományos Ismeretek és Technológia Etikai Bizottságának 
(COMEST) jelentése emlékeztet – külön figyelmet kell szentelni az orvosi robotok, az 
ápolási robotok, az idősgondozási robotok és a társrobotok használatára;

U. mivel a szociális robotok és a társrobotok használata az egészséggondozás és különösen 
az idősgondozás területén gyorsan terjed; tekintettel arra a funkcionális és érzelmi 
szerepre, amelyet az idősgondozó robotok és a társrobotok a jövőben betölthetnek; 
tekintettel arra a szerepre, amelyet ezek a robotok az idős emberek magányának 
csökkentésében, a demenciához kapcsolódó viselkedések megelőzésében, 
neurodegeneratív betegségben szenvedő betegek kognitív képességeinek serkentésében, 
vagy bizonyos, az idős emberek számára nehéz hétköznapi feladatok végrehajtásában 
betölthetnek; mivel a társrobotok az idős embereket megtévesztve és infantilizálva így 
hamis, illuzórikus és viszonzatlan érzelmeket válthatnak ki;

V. mivel a társrobotok egyre inkább szexuális célokra is felhasználhatók; mivel különösen 
aggasztó etikai következményekkel jár az olyan szexuális robotok használata, amelyek 
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gyermeknek látszanak, vagy amelyeket úgy programoznak meg, hogy bántalmazni 
lehessen őket;

Az MI jogi és etikai kerete: 

1. hangsúlyozza, hogy az Uniónak minden szükséges lépést meg kell tennie annak 
érdekében, hogy biztosítsa a közösségi vívmányokban kifejezett etikai értékei hatékony 
érvényesülését a területén használt valamennyi mesterséges intelligencia-ágazatban, 
valamint hogy világszerte előmozdítsa saját normáit; hangsúlyozza e tekintetben, hogy a 
mesterséges intelligencia technológiai fejlesztéseinek mindig az emberiség javát kell 
szolgálnia;

2. hangsúlyozza, hogy az Uniónak minden szükséges lépést meg kell tennie a társadalom 
MI, a robotika és a kapcsolódó technológiák fejlesztése és végrehajtása iránti bizalmának 
növelése érdekében; tekintettel arra, hogy ezek a technológiák jelentős hatást 
gyakorolhatnak a polgárokra; felhívja a Bizottságot, hogy kövesse a megbízható MI-re 
vonatkozó etikai iránymutatásokat, és javasoljon megfelelő intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy ezek a technológiák ne járjanak méltánytalanul elfogult 
eredményekkel a polgárok számára;

3. hangsúlyozza, hogy az MI iránti bizalomnak az MI-re vonatkozó uniós etikai kerettel 
kibővített, jogszabályon alapuló uniós ökoszisztémája – a környezetvédelem, az egészség 
vagy az élelmiszer-biztonság területén működő alkalmazások tekintetében egyaránt – 
megerősíti a jogbiztonságot és a kiszámíthatóságot, ösztönzi az érdekelt felek részvételét, 
növeli az olyan adatok mennyiségét és piaci elfogadottságát, amelyben megbíznak, 
lehetővé teszi a méretgazdaságosságot, és támogatja a kiválósági ökoszisztémát ezekben 
az ágazatokban; véleménye szerint ez megerősíti az uniós MI-ágazat globális 
versenyképességét és az uniós értékek és szabványok előmozdításának lehetőségét;

4 megjegyzi, hogy mivel a jogi szabályozás jobban tud reagálni a jelenlegi, jól 
meghatározott kihívásokra, valamint tekintettel az MI gyors fejlődéséből fakadóan 
előttünk álló bizonytalanságra, az MI-re vonatkozó közös, megfelelő jogi alapokon 
nyugvó, kikényszeríthető uniós etikai keret kialakítja majd a Bizottság fehér könyvében 
meghatározott, valamennyi érdekelt felet magában foglaló bizalmi ökoszisztémát, 
különösen a környezetvédelmi, a közegészség védelmét szolgáló, az egészségesebb 
környezet létrehozására irányuló, a jobb egészségügyi források és szolgáltatások 
kialakítására irányuló, illetve az élelmiszer-biztonsági alkalmazásokat illetően, ezáltal 
támogatva a jogbiztonság és a kiszámíthatóság terén a kiválósági ökoszisztémát, és 
hatékony választ adva azokra a kihívásokra, amelyeket még nem határoztak meg a 
tárgyalótermekben, a vezetői üléseken vagy a tudományos laboratóriumokban; 

5. megjegyzi, hogy a mesterséges intelligencia fogalommeghatározása további munkát 
igényel; ezért hangsúlyozza a mesterséges intelligenciával kapcsolatos előrelépések és az 
etikai keret emberközpontú megközelítésének és rendszeres felülvizsgálatának fontosságát 
a proaktív szabályozás előmozdítása és alkalmazhatóságának időben és az új fejlemények 
tükrében történő garantálása érdekében; hangsúlyozza, hogy több kockázati szint létezik, 
amelyek idővel az MI-technológiák fejlődése nyomán alakulnak; hangsúlyozza, hogy 
arányos jogszabályi keretre van szükség, amelynek a technológiai haladás gyorsaságával 
összhangban kell fejlődnie; rámutat arra, hogy a Kopernikusz program bevált 
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gyakorlatként szolgálhat magas színvonalú nagy adatkészletek kidolgozásához, amelyek 
az MI-modellek inputjaként szolgálnak;

6. hangsúlyozza, hogy szükség van olyan szabályozási keretre, amely meghatározza a 
szóban forgó technológiának a tervezésére, fejlesztésére, megvalósítására és működésére 
alkalmazandó etikai alapelveket, az adatokhoz való hozzáféréstől az eredmények szigorú 
nyomon követéséig;

7. hangsúlyozza, hogy a szabályozás tekintetében kiegyensúlyozott megközelítést kell 
találni, mindenekelőtt biztosítva, hogy értékeink ne sérüljenek, ugyanakkor elkerülve a 
szükségtelen adminisztratív terhek kialakulását, különösen a kkv-k és az induló innovatív 
vállalkozások számára; e tekintetben kiemeli, hogy a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos globális verseny nem mindig követi ugyanazokat az etikai elveket, mint az 
Unió; kiemeli, hogy a mesterséges intelligenciát és a kapcsolódó technológiákat nem 
szabad csupán „könnyű” önszabályozásra bízni; alapvető fontosságúnak tartja az arányos 
és támogató uniós jogalkotási keret kialakítását; rámutat arra, hogy számos harmadik 
ország foglalkozik saját etikai keretének kidolgozásával, és globális szinten is több 
javaslat született; tisztában van azzal, hogy az etikai alapelvekkel kapcsolatos legnagyobb 
nehézség a szóban forgó alapelvek alkalmazásában, nem pedig létezésükben rejlik;

8. támogatja azt a nézetet, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó magas szintű 
szakértői csoport megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozó etikai 
iránymutatásaiban meghatározott, a mesterséges intelligenciára vonatkozó hét 
követelmény szilárd építőkövei a mesterséges intelligenciára vonatkozó közös uniós 
etikai keretnek, megfelelő jogi háttér mellett, amely többek között a környezetvédelmi, 
egészségügyi és élelmiszer-védelmi MI-alkalmazások etikai vonatkozásaival foglalkozik; 
felszólít az átláthatóságra, a nyomon követhetőségre és az emberi felügyeletre vonatkozó 
közösségi vívmányok javítására, amely területeket az iránymutatásokról 350 szervezettől 
kapott visszajelzések további javításra szoruló területekként jelöltek meg; ösztönzi 
továbbá az MI-vel kapcsolatos uniós etikai keret létrehozását, melynek során nyitottnak 
kell lenni az uniós értékeket valló más nemzetközi partnerek munkája iránt, például az 
ENSZ munkája iránt és az Európa Tanács munkája iránt, amely kiadta a mesterséges 
intelligenciáról és az adatvédelemről szóló 2019. évi iránymutatásait2, valamint a 
mesterséges intelligencia igazságszolgáltatási rendszerekben való alkalmazásáról szóló 
európai etikai chartát, továbbá jogi kutatóközpontjának, a mesterséges intelligenciával 
foglalkozó ad hoc bizottságnak (CAHAI) a munkája iránt, emellett pedig az OECD tagjai 
által 2019 májusában aláírt, a mesterséges intelligenciára vonatkozó elvek3, a G20-aknak 
a kereskedelemről és a digitális gazdaságról szóló, 2019. évi miniszteri nyilatkozata – 
amelynek melléklete tartalmazza az MI alapelveit –, valamint az IEEE autonóm és 
intelligens rendszerek etikájáról szóló globális kezdeményezése4 iránt;

9. határozottan támogatja a Bizottságot az MI-re vonatkozó közös uniós etikai keret 
létrehozásában, amelynek célja az MI-vel kapcsolatos belső piac – többek között a 
környezetvédelmi, közegészségügyi, egészségügyi és élelmiszer-biztonsági 
alkalmazásokra vonatkozó kutatás, innováció és szakértelem tekintetében mutatkozó– 
széttöredezettsége által okozott hiányosságok kiküszöbölése, valamint az Unióban és az 

2 1https://rm.coe.int/guidelines-on-artificial-intelligence-and-data-protection/168091f9d8
3 2https://legalinstruments.oecd.org/api/print?ids=648⟨=en
4 3https://ethicsinaction.ieee.org
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azon kívül kidolgozott MI-re vonatkozó, tagállamok közötti kettős mérce megelőzése, 
többek között az olyan területeken, mint a fogyasztói adatok kezelése, az intelligens 
hálózatokon belüli védelem és a magánélet védelme, a hulladékgazdálkodás, a 
szolgáltatásokhoz és technológiákhoz való egyenlő hozzáférés, a betegek és az orvosok 
közötti kapcsolatra vonatkozó normák, az adatvédelmet és a magánélet védelmét érintő 
jogszabályok, ideértve ezeknek a kutatási tevékenységekkel és a gyógyszerfejlesztéssel 
kapcsolatos kölcsönös összefüggéseit, az MI által támogatott közegészségüggyel 
kapcsolatos polgári jogi felelősség, valamint az autonóm járművekkel, illetve gépekkel 
kapcsolatos polgári jogi felelősség; megjegyzi, hogy nemzeti szinten a tagállamok 
jogszabályai nem tartalmaznak harmonizált felelősségi szabályokat a digitális és 
viselkedésalapú technológiákból eredő károkra vagy sérülésekre vonatkozóan; felszólít az 
MI-vel kapcsolatos uniós etikai keret jogi hátterének megfelelő megalkotására és 
pozicionálására;

10. emlékeztet arra e tekintetben, hogy a robotikára vonatkozó polgári jogi szabályokról szóló, 
2017. február 16-i európai parlamenti állásfoglalás5 felszólította a Bizottságot annak 
megfontolására, hogy jelöljön ki egy robotikával és mesterséges intelligenciával 
foglalkozó európai ügynökséget, amely többek között harmonizált megközelítést biztosít 
az Unióban, közös kritériumokat és alkalmazási folyamatot dolgoz ki az etikai 
megfelelőség európai tanúsítványának megadását illetően, és amely reagál a folyamatban 
lévő technológiai fejlődésből eredő, különösen határokon átnyúló jellegű új lehetőségekre 
és kihívásokra; kéri a Bizottságot annak átgondolására, hogy a meglévő uniós szervek és 
intézmények elegendőek-e e feladatok elvégzéséhez, vagy új szervet kell-e létrehozni a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatban;

11. úgy véli, hogy az Unióban és azon kívül kifejlesztett valamennyi MI-alkalmazás esetében 
ugyanolyan szintű védelmet kell biztosítani az Unióban, ahogy az az összes többi 
technológia esetében történik, ideértve az MI rendszerek által hátrányosan érintett felek 
számára biztosított hatékony bírósági jogorvoslatot is, ugyanakkor a technológiai 
innovációt lehetővé kell tenni a további fejlődés érdekében; ezenkívül úgy véli, hogy ez 
az MI-kockázati terület kritikus fontosságú pl. az egészségügyi szolgáltatások, a vezető 
nélküli járművekkel történő közlekedés és az élelmiszer-biztonság területén; felszólít a 
kötelezettségek, a jogok és a felelősségek egyértelmű megosztására az MI-alkalmazások 
megvalósításával foglalkozó gazdasági szereplők között, hogy az egyes kötelezettségek 
arra (azokra) a szereplő(k)re háruljanak, aki(k) a lehető leginkább képes(ek) kezelni a 
lehetséges kockázatokat, függetlenül attól, hogy fejlesztőről, telepítőről, gyártóról, 
forgalmazóról vagy importőrről, szolgáltatóról, hivatásos vagy magánfelhasználóról van 
szó, és ebben a tekintetben felszólít a vonatkozó uniós jogszabályok, pl. a 
termékfelelősségi irányelv megfelelő felülvizsgálatára és a nemzeti jogszabályok 
harmonizálására; támogatja a fehér könyvben kifejtett bizottsági álláspontot, miszerint az 
MI-rendszerek bonyolultsága miatt a hatékony védelem és jogorvoslat biztosítása 
érdekében szükség lehet az MI-alkalmazások működésével okozott károkért való 
felelősségre vonatkozó nemzeti szabályok által előírt bizonyítási teher kiigazítására; azon 
a véleményen van, hogy az MI-ágazat jogi felelősségének egyértelműsége megerősíti az 
uniós joganyagban foglalt etikai értékek érvényesítését, a jogbiztonságot és a 
kiszámíthatóságot, valamint a társadalmi elfogadottságot, támogatva a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos uniós kiválósági ökoszisztéma kidolgozását a befektetők 

5 HL C 252., 2018.7.18., 239. o.
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összevonása és a piaci elfogadottság bővítése révén;

12. kiemeli, hogy az Unión kívüli országok és a nemzetközi szervezetek javaslatai közül sok 
az MI közös elveire vagy koncepcióira épül, amelyek a következők: emberközpontúság, 
megbízhatóság, az emberi autonómia tiszteletben tartása, a kármegelőzés, az 
igazságosság és mindenki felzárkóztatása, valamint a megmagyarázhatóság; véleménye 
szerint nagyon kívánatos lenne ezen alapelvek mentén egy nemzetközi etikai keret 
létrehozása; aggodalmát fejezi ki az MI olyan irányú fejlődésével és azokkal az 
innovációkkal kapcsolatban, amelyek intézkedés hiányában társadalmi egyenlőtlenséghez 
vezethetnek; felhívja ezért a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy senki ne maradjon le a digitális Európára való 
átmenet során, és garantálják az ezen innovációkhoz való tisztességes, megfizethető és 
egyenlő hozzáférést, különösen pl. az egészségügy területén;

13. javasolja, hogy a kockázatalapú megközelítést egészítsék ki egy algoritmikus 
hatásvizsgálattal, amely például a szabályozási hatásvizsgálatból, a GDPR 
kockázatértékelési eljárásából és az emberi jogok hatásvizsgálatából gyűjt információkat, 
és az eredményeket tegyék nyilvánosan elérhetővé;

14. üdvözli, hogy a Bizottság 2020. február 19-i fehér könyvében meghatározott 
kockázatalapú megközelítési módszer6 alapértelmezés szerint magas kockázatú 
ágazatként ismeri el az egészségügyi ellátást, a közlekedést és az energiaszektort, 
bevezetve ezekben az ágazatokban a meglévő uniós szabályokon túl bizonyos, a 
mesterséges intelligenciára vonatkozóan meghatározott követelményeket, kivéve, ha a 
mesterséges intelligencia használatának adott módja nem jár jelentős kockázattal; 
hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciára vonatkozó uniós etikai keretnek 
különösen a fent említett magas kockázatú ágazatokra kell kiterjednie;

15. egyértelmű, objektív és átlátható eljárásokra szólít fel uniós szinten az MI magas 
kockázatú alkalmazásai nyilvános katalógusának létrehozása érdekében, amely magában 
foglal egy időszakos felülvizsgálati és aktualizálási mechanizmust; felszólít arra, hogy 
fontolja meg azt, hogy a bizonyítási terhet az ilyen eljárásokban az összes MI-alkalmazás 
és az összes terület vonatkozásában az MI-rendszer kifejlesztésével vagy telepítésével 
foglalkozó szervezetre hárítja annak érdekében, hogy nyitva maradjanak a lehetőségek az 
innováció előtt, és elkerülhető legyen az MI-alkalmazások magas kockázattól mentesként 
történő besorolása kockázatának figyelmen kívül hagyása;

16. úgy ítéli meg, hogy a magas kockázatú mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák, ezen belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított 
szoftverek, algoritmusok és adatok fejlesztése, bevezetése és használata magában rejti a 
torzítás és a megkülönböztetés kockázatát; emlékeztet arra, hogy ezeknek a 
technológiáknak minden körülmények között tiszteletben kell tartaniuk az emberi 
méltóságot, és mindenki számára egyenlő bánásmódot kell biztosítaniuk; úgy véli, hogy 
az ilyen esetleges torzítást az adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok megállapításával és 
a társadalmi, gazdasági, etnikai, faji, szexuális, nemi, fogyatékosságon vagy más 
tényezőkön alapuló torzítással és megkülönböztetéssel szembeni biztosítékokkal lehetne 
orvosolni; figyelmeztet az MI diagnosztikai alkalmazásokkal való esetleges 

6 Bizottsági fehér könyv a mesterséges intelligenciáról: a kiválóság és a bizalom európai megközelítése, 
COM(2020)0065
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visszaélésekre, és felszólít az MI-vel kapcsolatos képességek és motivációk 
biztosítékainak létrehozására;

17 üdvözli a nem magas kockázatú MI önkéntes címkézésére vonatkozó kezdeményezést;

18. intézkedéseket javasol a mesterséges intelligencia etikájával kapcsolatban a 
magánszektort, a fogyasztói csoportokat és a tudományos köröket képviselő valamennyi 
érdekelt fél bevonásának ösztönzésére a technológiai, társadalmi és politikai 
fejleményekre szabott etikai kódex kidolgozása érdekében;

19. emlékeztet arra, hogy a robotok értékeket és etikai kereteket megtestesítő algoritmusokat 
használnak a döntéshozatalhoz, és bevezetésük fontos etikai vonatkozásokat vet fel az 
egészséggondozás vagy a társadalmi kapcsolatok terén; különösen aggasztja a társrobotok 
pedofil célokra és szexuális visszaélésekre történő felhasználása; úgy véli, hogy a 
robottechnológiák tervezésénél figyelembe kell venni az etikai megfontolásokat; kéri, 
hogy ezeknek a gépeknek a fejlesztési folyamatában helyet kapjon az etika, azáltal, hogy 
egy olyan megközelítésre támaszkodik, mint amilyen az etikus tervezés (value sensitive 
design), nevezetesen az idősgondozó robotok és a társrobotok esetében; hangsúlyozza, 
hogy ezt a megközelítést oly módon ki kellene igazítani, hogy figyelembe vegye az 
állatok jólétét is;

20. hangsúlyozza, hogy az elszámoltathatóságra és a felelősségre vonatkozó egyértelmű 
szabályozási követelmények mellett biztosítani kell az algoritmikus átláthatóságot is, 
hogy nyomon lehessen követni azt a pillanatot, amikor „a dolgok rosszra fordulnak”, és 
lehetővé tehessük a szakértők időben történő beavatkozását; az algoritmikus 
átláthatóságot elengedhetetlennek tartja azoknak a helyzeteknek a megelőzése érdekében, 
amikor az orvosi döntéshozatal „fekete dobozban” zajlik; hangsúlyozza, hogy a 
megmagyarázhatatlan döntéseket hozó feketedoboz-algoritmusok egyetlen ágazatban sem 
elfogadhatók, ám olyan körülmények között, ahol az MI döntéshozatala élettel vagy 
halállal kapcsolatos döntéseket érint, egy algoritmikus kudarcnak rendkívül súlyos 
következményei lehetnek; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kezdjenek 
párbeszédet az orvostudomány, az informatika, a matematika, a fizika, az orvosi 
adattechnológia, a klinikai pszichológia, a biotechnológia és a gyógyszerészet 
kulcsfontosságú érdekelt feleivel annak érdekében, hogy hozzanak létre párbeszédépítő 
platformokat, és értékeljék az orvosok és a betegek közötti kapcsolatra kifejtett hatást, 
valamint az orvosi ellátás dehumanizálását.

21. uniós irányító kezdeményezésekre hív fel az értelmezhető algoritmusok, az eXplainable 
AI (xAI), az MI-vel kapcsolatos szimbolikus érvelés, a fehérdobozos MI tesztelési 
technikáinak előmozdítása érdekében annak demonstrálásával, hogy ezek a technológiák 
ötvözhetők mély neurális hálózatokkal, bemutatva ennek jogi, etikai és gyakran üzleti 
előnyeit, valamint elősegítve a különböző technológiai lehetőségekkel kapcsolatos 
kockázatok meghatározásának módszereit, többek között felhasználva az Egyesült 
Királyság Információs Biztosa Irodájának (ICO) tapasztalatait, továbbá az Alan Turing 
Intézet „Explaining decisions made with AI” [Az MI-vel hozott döntések magyarázata] 
című iránymutatásait, bebizonyítva, hogy még a nagyon bonyolult neurális MI-
rendszerek is kellően értelmezhetők;

22. felszólít az átláthatóság, a felelősség, az ellenőrizhetőség, a kiszámíthatóság és az 
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elszámoltathatóság biztosítására, mivel a polgárokat, a betegeket és a felhasználókat 
tájékoztatni kell arról, hogy mesterséges intelligenciát használó rendszerrel lépnek 
kapcsolatba, a felhasznált adatok, az algoritmus működése, célja, eredményei és 
lehetséges veszélyei egyértelmű és érthető kifejtésével; hangsúlyozza, hogy az 
átláthatóság és a megmagyarázhatóság elengedhetetlen az ezen technológiákba vetett 
bizalom biztosításához; úgy véli, hogy a magyarázatot ki kell egészíteni az 
ellenőrizhetőséggel és a nyomon követhetőséggel, mivel ezen alapelvek tiszteletben 
tartása garantálja az elszámoltathatóságot; emlékeztet arra, hogy az MI-alkalmazások jól 
körülhatárolt konkrét feladatok esetében felülmúlhatják az embereket, ugyanakkor átfogó 
elemzésre alkalmatlanok; emberi felügyeletre, szakmai felelősségvállalásra és a rendszer 
kiszámíthatóságára szólít fel, az MI-rendszer felülbírálhatóságának lehetőségével együtt;

23. úgy véli, hogy bármely természetes vagy jogi személynek lehetőséget kell biztosítani a 
jogorvoslatra egy magas kockázattal járó mesterséges intelligencia, robotikai rendszer 
vagy kapcsolódó technológia által meghozott, számára káros döntéssel szemben, és hogy 
az MI által hozott döntéseket szigorú emberi ellenőrzésnek kell alávetni, és esetében 
megfelelő eljárás kell, hogy érvényesüljön; a magas kockázatú mesterséges intelligencia, 
a robotika és a kapcsolódó technológiák használatával kapcsolatos biztosítékokat javasol 
a közhatalommal kapcsolatos döntések keretében, ideértve a szabályozási keret időszakos 
értékelését és esetleges felülvizsgálatát a technológiai fejlődés követése érdekében, a 
megfelelőség módszertanára vonatkozó kötelező iránymutatások kidolgozását a nemzeti 
felügyeleti hatóságok számára, továbbá nem kötelező érvényű iránymutatások 
kidolgozását a fejlesztők, a telepítők és a felhasználók számára;

24. üdvözli az európai adatstratégiát, amely az Unió előtt ezen a téren álló kihívásokkal 
foglalkozik, és az MI fejlődésének a kulcsa, és lehetőségeket keres Európa számára az új 
adatgazdaságban a versenyelőny megszerzéséhez, különösen az iparból, az üzleti életből 
és az állami szektorból, valamint a hálózat perifériáján lévő eszközökből származó 
decentralizált, nem személyes adatok növekvő ágazatában, amely a 2025-ben várható 
175 zetabájt 80%-át fogja képezni, és megfordítja a jelenlegi arányokat;

25. felszólít az Unió MI-transzformációja megfelelő finanszírozásának biztosítására; 
támogatja a Bizottság fehér könyvében megfogalmazott azon törekvéseket, amelyek célja, 
hogy az elkövetkező 10 évben 200 milliárd euró összegű, mesterséges intelligenciára 
irányuló köz- és magánberuházást vonzzanak az Unióba; üdvözli, hogy figyelmet 
fordítanak az MI-ökoszisztémák kevésbé fejlett régiókban tapasztalt hiányosságaira, 
valamint a kkv-k és az induló innovatív vállalkozások szükségleteire; felhívja a 
Bizottságot, hogy azonosítsa az állami infrastrukturális hiányosságokat, és könnyítse meg 
a mesterséges intelligencia finanszírozását az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való 
alkalmazkodás, a megújuló energiák és az egészségügy terén, valamint könnyítse meg a 
mesterséges intelligencia valamennyi finanszírozásához való földrajzilag kiegyensúlyozott 
hozzáférést, többek között a kkv-k és az induló innovatív vállalkozások számára; 
hangsúlyozza, hogy az új uniós célkitűzések nem csökkenthetik az Unió szerepvállalását 
az olyan állandó prioritásokban, mint a KAP, a kohéziós politika, a zöld megállapodás és 
a Next Generation EU Covid19-cel kapcsolatos helyreállítási terv;

26 felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa és finanszírozza az olyan emberközpontú 
mesterséges intelligencia, robotika és kapcsolódó technológiák fejlesztését, amelyek 
kezelik a környezetvédelemmel és az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokat, és 
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adókedvezmények, zöld közbeszerzési és egyéb ösztönzők révén biztosítják az alapvető 
jogokhoz való egyenlő hozzáférést és azok érvényesítését;

A mesterséges intelligencia szénlábnyoma:

27. tudomásul veszi, hogy 2020. február 19-én közzétett digitális csomagjában a Bizottság 
megállapítja, hogy az IKT ma a globális villamosenergia-fogyasztás 5–9%-áért és a CO2-
kibocsátás 2%-áért felelős, és hogy az átadott és tárolt adatok mennyisége továbbra is 
exponenciálisan növekedni fog a az elkövetkező években, és e tekintetben megoldásokat 
kell találni; megállapítja továbbá a Közös Kutatóközpont „Mesterséges intelligencia – 
Európai perspektíva” című, 2018. évi tanulmányának becslése szerint az adatközpontok 
és az adatátvitel az Unió teljes energiafogyasztásának 3–4% -át tehetik ki;

28. üdvözli, hogy az európai digitális stratégia zöld átalakítási intézkedéseket javasol a 
digitális ágazatok számára;

29. hangsúlyozza, hogy a mélytanulás és a mesterséges intelligencia jelenlegi magas 
szénlábnyoma ellenére ezek a technológiák hozzájárulhatnak az IKT-ágazat jelenlegi 
környezeti lábnyomának csökkentéséhez, valamint a mesterséges intelligencia, a 
robotika, az automatizált döntések és a gépi tanulás fejlesztéséhez; hangsúlyozza, hogy 
ezeknek és más megfelelően szabályozott kapcsolódó technológiáknak számos különböző 
ágazatban döntő szerepet kell játszaniuk a zöld megállapodás, az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljai és a Párizsi Megállapodás céljainak elérésében, és fokozniuk kell a 
környezetvédelmi politikák hatását, például a hulladékcsökkentést és a 
környezetkárosodást illetően;

30. felhívja a Bizottságot, hogy készítsen tanulmányt az MI-technológia szénlábnyomáról, 
valamint a fogyasztók MI-technológia alkalmazására való áttérése miatti pozitív és 
negatív hatásokról;

31. megjegyzi, hogy tekintettel az MI-alkalmazások fokozódó fejlődésére, amely 
számítástechnikai, tárolási és energiaforrásokat igényel, az MI-rendszerek környezeti 
hatásait egész életciklusuk során figyelembe kell venni;

Az MI hatása az egészségügyi ágazatra és a betegek jogaira:

32. elismeri az MI jelentős szerepét az egészségügyben, és hangsúlyozza, hogy az 
egészségügy területén alkalmazott MI-alkalmazások céljaként mindig a bennük meglévő 
lehetőségek maximalizálását kell kitűzni, például az egyes betegek egészségének és a 
tagállami népegészségügyi rendszerek teljesítményének a javítását, az etikai normák 
csökkentése és a magánélet vagy a polgárok biztonságának veszélyeztetése nélkül; 

33. üdvözli a Bizottságnak a fehér könyvben kifejezett elkötelezettségét az egészségügyre 
jellemző biztonsági és felelősségvállalási kihívások vizsgálata iránt, pl. olyan MI-
rendszereket illetően, amelyek speciális orvosi információkat szolgáltatnak az 
orvosoknak vagy közvetlenül a betegnek, illetve amelyek maguk végeznek orvosi 
feladatokat közvetlenül a betegen; kéri a többi felsorolt, alapértelmezés szerint magas 
kockázatú ágazat megfelelő vizsgálatát;

34. úgy véli, hogy például az egészségügy területén a végső felelősséget egy természetes 
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vagy jogi személynek kell viselnie; hangsúlyozza, hogy az algoritmusok számára 
nyomon követhető és nyilvánosan hozzáférhető tanulóadatokat kell rendelkezésre 
bocsátani;

35. felhívja a Bizottságot, hogy kezdeményezzen nyílt és átlátható ágazati párbeszédet, 
prioritásként kezelve az egészségügyi ellátást, majd ezután terjesszen elő cselekvési 
tervet a mesterséges intelligencia kutatásban és innovációban való fejlesztésének, 
tesztelésének és bevezetésének, valamint a népegészségügyi szolgáltatások terén történő 
széles körű alkalmazásának elősegítésére;

36. óva int attól, hogy a gépeket megkíséreljék valamiféle „személyiséggel” felruházni, ez 
ugyanis műhibák esetén az emberi felelősség megszűnésével járna;

37. határozottan támogatja a Bizottság által javasolt európai egészségügyi adattér7 
létrehozását, amelynek célja az egészségügyi adatcsere előmozdítása és a kutatás 
támogatása az adatvédelem teljes tiszteletben tartása mellett, ideértve az adatok MI-
technológiával történő feldolgozását is, és amely megerősíti és kiterjeszti az egészségügyi 
adatok felhasználását és újrafelhasználását; kéri az egészségügyi adatok határokon 
átnyúló cseréjének fokozását, azok összekapcsolását és felhasználását biztonságos, 
egyesített adattárak, egyedi típusú egészségügyi információk, például az európai 
egészségügyi nyilvántartások, a genomadatok és a digitális egészségügyi képek révén az 
Unió egészére kiterjedő interoperábilis nyilvántartások vagy adatbázisok olyan 
területeken történő előmozdítása érdekében, mint a kutatás, a tudomány és az 
egészségügyi ágazatok;

38. hangsúlyozza, hogy a betegeknek tudniuk kell arról, mikor és hogyan kerülnek 
kapcsolatba humán szakemberrel, és arról, amikor nem ez a helyzet; ragaszkodik ahhoz, 
hogy a betegeknek szabadon kell dönteniük erről a kapcsolatfelvételről, és egyenlő szintű 
alternatívát kell a rendelkezésükre bocsátani;

39. úgy véli, hogy különösen az egészségügyi ágazatban a mobilalkalmazások elősegíthetik a 
betegségek nyomon követését, és hasznosnak tartja a robotok – mint az orvosok és az 
ápolók segítőinek – jelenlétét a diagnosztika és az ápolás javítása céljából, ugyanakkor 
biztosítani kell, hogy ne dehumanizálják az orvosi és a betegápolási gyakorlatot;

40. felszólít az e-egészségügyi alkalmazások szabványosított uniós interoperabilitására, 
valamint a receptek, a diagnózisok és az orvosi jelentések minden uniós polgár számára 
és minden tagállam számára egyszerűen elérhető, közös európai hozzáférésének 
létrehozására;

41. megismétli, hogy a szóban forgó technológiákban rejlő lehetőségek és kockázatok 
globális dimenzióval rendelkeznek, amely nemzetközi szintű következetes és harmonizált 
megközelítést tesz szükségessé; felszólítja a Bizottságot, hogy két- és többoldalú keretek 
között dolgozzon az etikai megfelelés előmozdítása és biztosítása érdekében;

42. kiemeli az MI előnyeit a betegségmegelőzés, a betegségkezelés és a járványvédelem 
terén, amit az is jól példáz, hogy a Covid19-járványt az MI már a WHO-t megelőzően 

7  A Bizottság közleménye (2020. február 19.) az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához az európai adatstratégiáról (COM(2020) 0066)
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előre jelezte; sürgeti a Bizottságot, hogy megfelelően lássa el az ECDC-t a szükséges, 
anonimizált, valós idejű globális egészségügyi adatok független, a tagállamokkal 
együttműködve végzett gyűjtéséhez szükséges jogi kerettel és erőforrásokkal, többek 
között a Covid19-világjárvány nyomán felmerült problémák kezelése érdekében; 

43. rámutat arra, hogy a nyomonkövetési és a kapcsolatfelvételi technológiáknak a Covid19-
járvány és más lehetséges egészségügyi vészhelyzetek idején a hatóságok által történő 
használata ütközhet az adatvédelemmel; e tekintetben emlékeztet az adatvédelemmel 
összefüggésben a Covid19-világjárvány elleni küzdelmet támogató alkalmazásokra 
vonatkozó iránymutatásról szóló, 2017. április 17-i bizottsági közleményre8, valamint az 
arányosság, az időbeli korlátozás, az európai értékekhez való igazodás, valamint az emberi 
méltóság és az alapvető jogok tiszteletben tartásának szükségességére;

44. úgy véli, hogy az MI és a robotika jelentős mértékben javíthatja az orvostechnikai 
eszközök irányítását, és megkönnyítheti az egészségügyi szakemberek mindennapi 
munkáját; úgy véli, hogy a kritikus jelentőségű orvostechnikai eszközökhöz szükség van 
egy biztonsági rendszerre, amely figyelemmel kíséri és biztosítja az eszköz működését 
esetleges interferenciahelyzetekben, és hogy az ilyen eszközök ellenőrzése során 
figyelembe kell venni és enyhíteni kell az esetleges kiberfenyegetéseket; hangsúlyozza, 
hogy a számítógépes fenyegetések a hackerek és a külső fenyegetések mellett emberi 
hibából vagy rendszerhibából is eredhetnek, és megfelelő biztonsági rendszereket kell 
létrehozni és működtetni; úgy véli továbbá, hogy az Uniónak el kell készítenie az MI 
biztonsági mentéssel kapcsolatos fejlesztési ütemtervét az MI rendszervezérlése 
lehetséges hibáinak kezelésére;

45. felhívja a figyelmet arra, hogy az (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben9 meghatározott biztonsági előírások nem feltétlenül elegendőek az MI-
rendszerek jelentette kihívások kezelésére; felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon 
az e téren jelentkező problémákat, és szükség esetén terjesszen elő javaslatokat;

46. hangsúlyozza annak biztosítását, hogy az MI-vezérelt orvostechnikai eszközöknek meg 
kell felelniük az (EU) 2017/745 rendelet biztonsági és teljesítménykövetelményeinek; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák az (EU) 2017/745 rendelet ezen 
technológiákra tekintettel történő végrehajtását; úgy véli, hogy új iránymutatásokra és 
előírásokra van szükség a szoftverek, az MI és a mélytanulásra képes eszközök 
biztonságának és hatékonyságának teljes használati ciklusuk alatt történő értékeléséhez;

47. egyértelműbb jogi hatáskör és megfelelő finanszírozás biztosítására szólít fel az EMA és 
a gyógyszerekkel kapcsolatban illetékes nemzeti hatóságok számára annak érdekében, 
hogy az MI-vel kapcsolatos innovációs és közegészségügyi szempontok támogathatók 
legyenek a gyógyszer teljes életciklusa során, különös tekintettel a valós egészségügyi 
adatok gyűjtésére és elemzésére, amelyek további bizonyítékokat generálhatnak a 
gyógyszerekkel kapcsolatban a K+F támogatása céljából, valamint optimalizálják a 
meglévő gyógyszerek biztonságos és hatékony felhasználását a betegek és az európai 

8 HL C 124I., 2020.4.17., 1. o.
9Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 
2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 
90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 2017.5.5., 1. o.):
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egészségügyi rendszerek érdekében;

48. kitart amellett, hogy a biztosítótársaságoknak vagy bármilyen más szolgáltatóknak nem 
helyénvaló engedélyezni az elektronikus egészségügyi kérvényekből származó adatok 
abból a célból történő felhasználását, hogy hátrányos megkülönböztetést gyakoroljanak 
az árak megszabásánál, mivel ez ellentétes a lehető legmagasabb szintű egészséghez való 
hozzáférésre irányuló alapvető joggal;

MI és adatvédelem

49. üdvözli az (EU) 2016/679 rendelet Bizottság által nemrégiben közzétett felülvizsgálatát10, 
megjegyzi, hogy a tagállami jogszabályok eltérő megközelítéseket követnek a személyes 
adatok különleges kategóriáinak kezelésére vonatkozó általános tilalomtól való eltérések 
végrehajtása során az előírások és a biztosítékok szintje tekintetében, többek között 
egészségügyi célokból; ezért kijelenti, hogy végső soron az embereknek kell felelősséget 
viselniük a döntéshozatalért, különösen olyan ágazatokban, például az egészségügyben, 
ahol magas a tét és jelentősek a kockázatok;

50. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy nyomon kövesse az (EU) 2016/679 rendelet új 
technológiákra való alkalmazását, többek között az MI területén és az adatstratégia 
keretében megvalósuló lehetséges jövőbeli kezdeményezések esetében, és támogatja a 
Bizottság Európai Adatvédelmi Testülethez intézett azon felhívását, hogy adjon ki 
iránymutatásokat az (EU) 2016/679 rendeletnek a tudományos kutatás, az MI, a 
blokklánc és más lehetséges technológiai fejlesztések területén történő alkalmazásáról;

51. kéri a polgárok és a betegek személyes adataikkal kapcsolatos önrendelkezésének 
biztosítását az adatvédelemre és a magánélet védelmére vonatkozó uniós jogi keret teljes 
körű végrehajtása és egységes értelmezése érdekében, különösen az egészségügyi célú 
MI-alkalmazások és a kapcsolódó érzékeny adatok tekintetében, az (EU) 2016/679 
rendelet 17. cikkében foglalt, a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog 
teljes körű tiszteletben tartása, valamint a 22. cikkében előírt „magyarázathoz való jog” 
és a magas kockázatú MI-re vonatkozó szigorúbb értelmezhetőségi követelmények 
megerősítése céljából; 

52. hangsúlyozza, hogy az MI-re vonatkozó etikai keretnek magában kell foglalnia az 
automatizált feldolgozáson alapuló döntés indokolásához való jogot az ilyen döntések 
által érintett személyek számára;

53. felszólít a magánélet, az adatvédelem és az adathasználat közötti megfelelő egyensúly 
kialakítására; úgy véli, hogy a tudományos haladás szempontjából biztosítani kell a 
lehetőséget a kellő mélységű és részletességű egészségügyi adatok megosztására és 
feldolgozására; felszólít az adatok anonimizálásának biztosítására, a túlzott 
adatminimalizálás elkerülése mellett; uniós szintű, megfelelő interoperábilis adatbázisok, 
nyilvántartások és adattárak létrehozására szólít fel, hogy megkönnyítsék az egészségügyi 

10A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A polgárok szerepe 
erősítésének és az EU digitális átállással kapcsolatos megközelítésének pillérét képező 
adatvédelem – az általános adatvédelmi rendelet alkalmazásának két éve (COM(2020) 264 
final)



PE648.284v02-00 16/19 AD\1212697HU.docx

HU

adatok felhasználását az egészségügyi, környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági 
ágazatokban;

54. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az egészségügyi adatok és a veszélyeztetett 
csoportokhoz tartozó adatok védelmét, és rámutat arra, hogy amennyiben az MI-
alkalmazások az érintett hozzájárulása alapján dolgozzák fel az egészségügyi adatokat, 
teljesülniük kell az (EU) 2016/679 rendelet 7. cikkében meghatározott feltételeknek; 

55. hangsúlyozza, hogy az előállított adatok semmiképpen nem járulhatnak hozzá a 
megkülönböztetéshez semmilyen formájához; garanciákat kér arra vonatkozóan, hogy az 
adatgyűjtés és a hozzáférhetőség mindig összhangban legyen az Unió jogi keretével; 

56. rámutat, hogy a rosszindulatú adatmódosítás és -manipuláció, valamint az esetleges 
feltörések vagy adatlopások kockázata különösen súlyos lehet az egészségügyi ágazatban, 
és felhasználható az egyének sérelmére, hírnevük rontására vagy anyagi kihasználásukra; 
hangsúlyozza, hogy ezekre a hálózatokra vonatkozóan a kiberbiztonság legmagasabb 
követelményeit kell megszabni;

Az MI hatása a munka- és társadalmi környezetre:

57. emlékeztet arra, hogy az OECD etikai kerete figyelembe veszi a munkaerőpiacon 
bekövetkező megrázkódtatásokat; hangsúlyozza, hogy az MI-vel ötvözött automatizálás 
növeli a termelékenységet, és ezáltal növeli az outputokat; megjegyzi, hogy hasonló 
módon, mint a korábbi technológiai forradalmak idején, bizonyos munkahelyeket 
másokkal fognak helyettesíteni; hangsúlyozza, hogy a robotika és a mesterséges 
intelligencia fokozott használatának csökkentenie kell az emberek ártalmas és veszélyes 
körülményeknek való kitettségét is, továbbá elő kell segítenie a több jó minőségű és 
tisztességes munkahely létrehozását és a termelékenység javítását; emlékeztet az OECD 
munkájára, amely hangsúlyozza, hogy az automatizálás lehetővé teszi a társadalom 
számára, hogy a munkaidő csökkentése mellett döntsön, ezáltal javítva a munkavállalók 
életkörülményeit és egészségét;

58. felhívja tágabb körben a figyelmet az OECD arra vonatkozó ajánlásaira, hogy a 
kormányzatok szorosan működjenek együtt az érdekelt felekkel annak érdekében, hogy 
elősegítsék az MI felelős használatát a munkavégzés során, erősítsék a munkavállalók 
biztonságát és a munkahelyek minőségét, és ügyeljenek arra, hogy az MI előnyeit széles 
körben és méltányosan osszák meg; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 
kulcsfontosságú szereplőkkel együttműködő fejlesztők és mérnökök különböző csoportjai 
hozzájárulhatnak a nemi és kulturális elfogultság elkerüléséhez, valamint annak 
biztosításához, hogy az MI-algoritmusokban, -rendszerekben és -alkalmazásokban 
tiszteletben tartsák a munkavállalók fizikai és szellemi jóllétét; 

59. hangsúlyozza, hogy az MI-alkalmazások kifejlesztése csökkentheti a költségeket és 
növelheti a rendelkezésre álló szolgáltatások – pl. egészségügyi szolgáltatások, 
tömegközlekedés, mezőgazdaság 2.0 – mennyiségét, megfizethetőbbé téve ezeket a 
társadalom szélesebb körei számára; hangsúlyozza, hogy az MI-alkalmazások a 
munkanélküliség növekedésével, a szociális gondozási rendszerekre nehezedő nyomással 
és a szegénység növekedésével is járhatnak; az Európai Unióról szóló szerződés 
3. cikkében foglalt értékekkel összhangban hangsúlyozza, hogy az MI-vel kapcsolatos 
uniós átalakulást a társadalmi-gazdasági képességekhez, a megfelelő szociális 
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védelemhez, az oktatáshoz és az alternatív munkahelyek létrehozásához kell igazítani; 
felszólít egy uniós MI-alkalmazkodási alap létrehozásának megfontolására, amely az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) vagy a most kidolgozott Méltányos 
Átállást Támogató Alap tapasztalataira épül;

60. hangsúlyozza továbbá a szociális párbeszéd fontosságát annak érdekében, hogy a 
munkavállalók számára méltányos és inkluzív legyen az átmenet az MI teremtette új 
munkakörülmények felé, valamint azt, hogy a vállalatoknak be kell ruházniuk a 
munkavállalóik képzésébe és átképzésébe;

61. felhívja a tagállamokat, hogy a környezetvédelmi, egészségügyi és élelmiszer-biztonsági 
szakemberek oktatását hangolják össze az MI-vel kapcsolatos fejleményekkel, és hívják 
fel a figyelmet az MI-hez kapcsolódó kockázatokra és etikai kihívásokra; 

62. üdvözli a fehér könyvben az MI-vel kapcsolatos magas kockázatú tanulóadatokra 
vonatkozóan javasolt követelményeket, amelyek a biztonságot is érintik –  kellően széles 
körű adatok szükségesek ahhoz, hogy lefedjék az összes releváns forgatókönyvet a 
veszélyes helyzetek, például a hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében, 
valamint kellően reprezentatív adatok szükségesek, hogy megfelelően tükrözzék azt a 
társadalmi környezetet, amelyre alkalmazzák őket; 

63. hangsúlyozza, hogy a közszférának a társadalmi problémák megoldására kell 
összpontosítania, nem pedig az MI elfogadottságának öncélú megteremtésére; 
szorgalmazza az Unió közbeszerzési szabályainak és iránymutatásainak fejlesztését, 
ideértve az Európai Unió környezettudatos közbeszerzését is, hogy a pályázatok releváns 
értékelési eljárásai során figyelembe vegyék, hogy egy adott problémát illetően szükség 
van-e MI-rendszer alkalmazására, és alternatív megoldás álljon rendelkezésre azokban az 
esetekben, amikor az értékelés szerint egy MI-t  nem alkalmazó megoldás megfelelőbben 
kezeli a társadalmi problémát;



PE648.284v02-00 18/19 AD\1212697HU.docx

HU

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ÁLTALI 
ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma 10.9.2020

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

77
2
2

A zárószavazáson jelen lévő tagok Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona 
Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, 
Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, 
Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, 
Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, 
Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, 
Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro 
Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo 
Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick 
Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa 
Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, 
Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas 
Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, 
Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila 
Novak, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa 
Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor 
Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, 
Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils 
Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Alexandr Vondra, 
Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna 
Zalewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Michael Bloss, Manuel Bompard, Christel Schaldemose



AD\1212697HU.docx 19/19 PE648.284v02-00

HU

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁGBAN

77 +
#PPE# Bartosz Arłukowicz, Alexander Bernhuber, Traian Băsescu, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, 

Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors 
Montserrat, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Jessica Polfjärd, Stanislav Polčák, Christine Schneider, 
Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Esther de Lange

S&D Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, 
Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Jytte Guteland, César Luena, Javi López, Alessandra 
Moretti, Sándor Rónai, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Tiemo Wölken

Renew Pascal Canfin, Fredrick Federley, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

ID Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, 
Silvia Sardone

Verts/ALE Margrete Auken, Michael Bloss, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Jutta 
Paulus

ECR Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Alexandr Vondra, Anna 
Zalewska

GUE/NGL Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

NI Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

2 -
ID Sylvia Limmer

ECR Rob Rooken

2 0
ID Teuvo Hakkarainen

NI Ivan Vilibor Sinčić

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


