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Pozměňovací návrh 1
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že je Unie 
založena na etických hodnotách uvedených 
v článku 2 Smlouvy o Evropské unii;

A. vzhledem k tomu, že je Unie 
založena na hodnotách uvedených v článku 
2 Smlouvy o Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že je Unie 
založena na etických hodnotách uvedených 
v článku 2 Smlouvy o Evropské unii;

A. vzhledem k tomu, že je Unie 
založena na etických hodnotách uvedených 
v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a na 
dodržování zásady předběžné opatrnosti 
stanovené v čl. 191 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že rychlý pokrok 
v současném vědeckém výzkumu a 
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inovacích v oblasti životního prostředí, 
zdraví a bezpečnosti potravin vyvolal řadu 
důležitých etických, právních a sociálních 
otázek, které ovlivňují vztah mezi vědou a 
společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

b) vzhledem k tomu, že činnosti 
týkající se výzkumu a inovací v oblasti 
životního prostředí, zdraví a bezpečnosti 
potravin prováděné v Evropě musí být v 
souladu s etickými zásadami a 
příslušnými vnitrostátními, unijními a 
mezinárodními právními předpisy, včetně 
Listiny základních práv Evropské unie a 
Evropské úmluvy o lidských právech a 
jejích dodatkových protokolů1a;

_
1a Článek 19 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze 
dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí 
Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje 
rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Text s 
významem pro EHP)

Or. en

Pozměňovací návrh 5
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

c) vzhledem k tomu, že článek 16 
SFEU stanoví, že každý má právo na 
ochranu svých osobních údajů; vzhledem 
k tomu, že článek 22 obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů odkazuje na 
situaci, kdy jsou údaje používány pouze 
automatizovaným zpracováním, a uznává 
právo subjektu údajů na to, aby nebyl 
předmětem žádného rozhodnutí 
založeného výhradně na automatizovaném 
zpracování;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že dochází ke 
zrychlování závodů o získání globálního 
vedoucího postavení v oblasti umělé 
inteligence, které povedou ke stanovení 
zdroje etických hodnot a norem, jimiž se 
bude toto odvětví na celém světě řídit;

B. vzhledem k tomu, že dochází ke 
zrychlování závodů o získání globálního 
vedoucího postavení v oblasti umělé 
inteligence, které ovlivní zdroj etických 
hodnot a norem, jimiž se bude toto odvětví 
na celém světě řídit; vzhledem k tomu, že 
začlenění údajů velkého objemu a 
technologií umělé inteligence do systémů 
veřejného zdravotnictví a do společnosti 
musí být doprovázeno vhodnými pravidly, 
normami a právními předpisy na ochranu 
základních práv jednotlivců a řešení 
nových etických výzev;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
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Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že dochází ke 
zrychlování závodů o získání globálního 
vedoucího postavení v oblasti umělé 
inteligence, který povede ke stanovení 
zdroje etických hodnot a norem, jimiž se 
bude toto odvětví na celém světě řídit;

B. vzhledem k tomu, že závody 
o získání globálního vedoucího postavení 
v oblasti umělé inteligence může vést k 
„odbourávání standardů“ vnitrostátních 
předpisů; vzhledem k tomu, že je tedy na 
Evropské unii, aby využila této příležitosti 
k vytvoření regulačního rámce, který 
povede ke stanovení zdroje etických 
hodnot a norem, jimiž se bude toto odvětví 
na celém světě řídit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že dochází ke 
zrychlování závodů o získání globálního 
vedoucího postavení v oblasti umělé 
inteligence, které povedou ke stanovení 
zdroje etických hodnot a norem, jimiž se 
bude toto odvětví na celém světě řídit;

B. vzhledem k tomu, že dochází ke 
zrychlování závodů o získání globálního 
vedoucího postavení v oblasti umělé 
inteligence, které povedou ke stanovení 
etických hodnot a norem, jimiž se bude 
toto odvětví na celém světě řídit, a že Unie 
by měla jít celému světu příkladem;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že dochází ke 
zrychlování závodů o získání globálního 
vedoucího postavení v oblasti umělé 
inteligence, které povedou ke stanovení 
zdroje etických hodnot a norem, jimiž se 
bude toto odvětví na celém světě řídit;

B. vzhledem k tomu, že dochází ke 
zrychlování globální konkurence v oblasti 
vývoje umělé inteligence, které povedou ke 
stanovení zdroje etických hodnot a norem, 
jimiž se bude toto odvětví na celém světě 
řídit;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že dochází ke 
zrychlování závodů o získání globálního 
vedoucího postavení v oblasti umělé 
inteligence, které povedou ke stanovení 
zdroje etických hodnot a norem, jimiž se 
bude toto odvětví na celém světě řídit;

B. vzhledem k tomu, že dochází ke 
zrychlování závodů o získání globálního 
vedoucího postavení v oblasti umělé 
inteligence, ale neměly by být odděleny od 
etických hodnot a norem;

Or. pl

Pozměňovací návrh 11
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nad rámec 
opatření EU pracuje mnoho třetích zemí 
na svých etických rámcích a na 
celosvětové úrovni zásad umělé 
inteligence existuje několik návrhů, k 
nimž patří zásady umělé inteligence2a 
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podepsané členy OECD v květnu 2019, 
ministerské prohlášení skupiny G20 z 
roku 2019 o obchodu a digitální 
ekonomice, jehož příloha obsahuje zásady 
umělé inteligence, „Pokyny pro umělou 
inteligenci a ochranu údajů“ z roku 
20192b a Globální iniciativa IEEE týkající 
se etiky autonomních a inteligentních 
systémů2c;
_
2 a 
https://legalinstruments.oecd.org/api/print
?ids=648=en
2b https://rm.coe.int/guidelines-on-
artificial-intelligence-and-data-
protection/168091f9d8
2c https://ethicsinaction.ieee.org

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že hlavními 
výzkumnými a vývojovými středisky v 
oblasti umělé inteligence jsou Spojené 
státy, EU a Čína, které samy o sobě 
představují tři čtvrtiny aktérů v oblasti 
umělé inteligence s 28 %, resp. 25 % a 
23 % zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že EU v 
současné době zaostává za Asií a Severní 
Amerikou, pokud jde o investice a patenty 
v oblasti umělé inteligence;

Or. pl

Pozměňovací návrh 14
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že řešení týkající 
se umělé inteligence mohou být společnosti 
v oblastech, jako je ekologická 
transformace, ochrana životního prostředí, 
likvidace odpadu, změna klimatu, řízení 
energetiky, energetická účinnost a kvalita 
ovzduší, která by se uplatňovala 
prostřednictvím chytrých sítí 
a elektromobility, ku prospěchu;

C. vzhledem k tomu, že řešení týkající 
se umělé inteligence mohou být společnosti 
v oblastech, jako je ekologická 
transformace, ochrana životního prostředí, 
likvidace odpadu, změna klimatu, řízení 
energetiky, energetická účinnost a kvalita 
ovzduší, která by se uplatňovala 
prostřednictvím chytrých sítí 
a elektromobility, ku prospěchu; vzhledem 
k tomu, že je absolutně nezbytné 
minimalizovat případný dopad robotiky na 
životní prostředí či její ekologickou stopu, 
neboť používání kyberneticko-fyzikálních 
systémů a robotů pravděpodobně povede k 
celkovému nárůstu spotřeby energie a 
objemu elektrického i elektronického 
odpadu; vzhledem k tomu, že 14 % 
stávajících pracovních míst v rámci 
OECD by v důsledku automatizace mohlo 
v příštích 15 až 20 letech zaniknout a 
očekává se, že dalších 32 % se radikálně 
změní;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Margrete Auken
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že řešení týkající 
se umělé inteligence mohou být společnosti 
v oblastech, jako je ekologická 
transformace, ochrana životního prostředí, 
likvidace odpadu, změna klimatu, řízení 
energetiky, energetická účinnost a kvalita 
ovzduší, která by se uplatňovala 
prostřednictvím chytrých sítí 
a elektromobility, ku prospěchu;

C. vzhledem k tomu, že řešení týkající 
se umělé inteligence a další vznikající 
digitální technologie mohou být 
společnosti v oblastech, jako je ekologická 
transformace, ochrana životního prostředí, 
likvidace odpadu, změna klimatu, řízení 
energetiky, energetická účinnost a kvalita 
ovzduší, která by se uplatňovala 
prostřednictvím chytrých sítí 
a elektromobility, ku prospěchu; vzhledem 
k tomu, že používání algoritmických 
systémů pro dohled nad chováním a jeho 
regulaci vážně ohrožuje evropské hodnoty 
a algoritmickou transparentnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že řešení týkající 
se umělé inteligence mohou být společnosti 
v oblastech, jako je ekologická 
transformace, ochrana životního prostředí, 
likvidace odpadu, změna klimatu, řízení 
energetiky, energetická účinnost a kvalita 
ovzduší, která by se uplatňovala 
prostřednictvím chytrých sítí 
a elektromobility, ku prospěchu;

C. vzhledem k tomu, že řešení týkající 
se umělé inteligence mohou být společnosti 
v oblastech, jako je ekologická 
transformace, ochrana životního prostředí 
zvýšením efektivity zemědělství, likvidace 
odpadu, zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně, ekologizace 
různých průmyslových procesů, řízení a 
účinnost v oblasti energetiky a přepravy 
a kvalita a ovzduší, která by se uplatňovala 
prostřednictvím chytrých sítí 
a elektromobility, ku prospěchu a přispívat 
k vývoji lepších strategií a inovací;
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Or. en

Pozměňovací návrh 17
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že řešení týkající 
se umělé inteligence mohou být společnosti 
v oblastech, jako je ekologická 
transformace, ochrana životního prostředí, 
likvidace odpadu, změna klimatu, řízení 
energetiky, energetická účinnost a kvalita 
ovzduší, která by se uplatňovala 
prostřednictvím chytrých sítí 
a elektromobility, ku prospěchu;

C. vzhledem k tomu, že řešení týkající 
se umělé inteligence mohou být společnosti 
v oblastech, jako je mimo jiné ekologická 
transformace, ochrana životního prostředí a 
biologické rozmanitosti, oběhové 
hospodářství a likvidace odpadu, změna 
klimatu, řízení energetiky, energetická 
účinnost a kvalita vody a ovzduší, 
pozorování planety a řízení rizik, 
ku prospěchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že řešení týkající 
se umělé inteligence mohou být společnosti 
v oblastech, jako je ekologická 
transformace, ochrana životního prostředí, 
likvidace odpadu, změna klimatu, řízení 
energetiky, energetická účinnost a kvalita 
ovzduší, která by se uplatňovala 
prostřednictvím chytrých sítí 
a elektromobility, ku prospěchu;

C. vzhledem k tomu, že řešení týkající 
se umělé inteligence mohou být společnosti 
v oblastech, jako je ekologická 
transformace, ochrana životního prostředí, 
likvidace odpadu, oběhové hospodářství, 
změna klimatu, řízení energetiky, 
energetická účinnost a kvalita ovzduší, 
která by se uplatňovala prostřednictvím 
chytrých sítí a elektromobility, 
ku prospěchu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že počet osob, 
které budou trvale ovlivněny umělou 
inteligencí, je obrovský; vzhledem k tomu, 
že společnost Microsoft nedávno 
propustila novináře za účelem jejich 
nahrazení umělou inteligencí odpovědnou 
za stejné třídění obsahu, a vzhledem k 
tomu, že tato umělá inteligence pravidelně 
propaguje články pocházející z 
pochybných zpravodajských serverů, či 
dokonce „fake news“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Komise ve 
svém digitálním balíčku zveřejněném dne 
19. února 2020 uvádí, že IKT dnes 
představují 5 až 9 % celosvětové spotřeby 
elektrické energie a 2 % emisí CO2 a že 
objem přenášených a uchovávaných 
údajů bude v nadcházejících letech nadále 
exponenciálně růst; vzhledem k tomu, že 
studie Společného výzkumného střediska z 
roku 2018 s názvem „Umělá 
inteligence/Evropská perspektiva“ 
odhaduje, že datová centra a přenos dat 
by mohly představovat 3-4 % veškeré 
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spotřeby energie v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Frédérique Ries, Martin Hojsík, 
Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že řešení v 
oblasti umělé inteligence mohou přispět 
ke snížení současné environmentální 
stopy odvětví IKT, která se odhaduje na 
více než 2 % všech celosvětových emisí; 
vzhledem k tomu, že evropská digitální 
strategie navrhuje opatření pro 
ekologickou transformaci digitálních 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k energetické bilanci 
umělé inteligence; vzhledem k tomu, že 
projekt standardizovaného strojového 
učení dnes vypouští přibližně 284 tun 
ekvivalentu CO2 během celého 
vývojového cyklu, tj. pětinásobek emisí 
automobilu, od jeho výroby až po jeho 
likvidaci; vzhledem k tomu, že současně 
obhajovat „internet věcí“ a bojovat proti 
klimatické krizi postrádá smysl a že naše 
společnost musí provést zásadní změnu v 
oblasti produkce a spotřeby;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 23
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že existuje 
soukromý a nezávislý výzkum, který 
varuje před vysokou uhlíkovou stopou 
hlubokého učení a umělé inteligence3a a 
že v tomto ohledu je třeba nalézt řešení;
_________________
3a 
https://www.technologyreview.com/2019/0
6/06/239031/training-a-single-ai-model-
can-emit-as-much-carbon-as-five-cars-in-
their-lifetimes/

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Susana Solís Pérez, Frédérique 
Ries

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že rozvoj umělé 
inteligence, robotiky, automatizovaných 
rozhodnutí, strojového učení a 
souvisejících technologií je zásadním 
faktorem pro dosažení cílů Zelené dohody 
a pro dosažení cílů Zelené dohody v 
mnoha různých odvětvích; vzhledem k 
tomu, že digitální technologie mohou 
zvýšit dopad politik při zajišťování 
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ochrany životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že hlavní směr č. 
6 sdělení Evropské komise: Budování 
důvěry v umělou inteligenci zaměřenou 
na člověka, která bude založena na práci 
skupiny odborníků, se zaměřuje na 
udržitelnost a ekologickou odpovědnost 
systémů umělé inteligence; vzhledem k 
tomu, že uznání konečnosti zdrojů planety 
formuje etiku politiky Unie, jak prokazuje 
Zelená dohoda nebo vyhlášení stavu 
klimatické a ekologické nouze; vzhledem 
k tomu, že etický rámec pro umělou 
inteligenci tudíž musí zahrnovat kritéria 
pro ekodesign a recyklovatelnost jejích 
složek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že řádně 
regulovaná umělá inteligence by pomohla 
směrovat úsilí o dosažení cílů 
udržitelného rozvoje OSN a přispět k 
dosažení cílů Pařížské dohody v oblasti 
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klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využívat téměř v kterékoli 
oblasti medicíny: v biomedicínském 
výzkumu, kde může jako příklad sloužit 
antibiotikum Halicin objevené díky umělé 
inteligenci, nebo při hledání nových 
způsobů léčby nádorových onemocnění, v 
rámci lékařského vzdělávání, klinického 
rozhodování a personalizované medicíny, 
při stanovování psychiatrických diagnóz 
a jejich léčbě, při zásadním převratu v 
oblasti robotických protéz nebo 
podpůrných systémů, v telemedicíně a při 
zajišťování celkové účinnosti 
zdravotnických systémů;

D. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využívat téměř v kterékoli 
oblasti medicíny: v biomedicínském 
výzkumu, kde může jako příklad sloužit 
antibiotikum Halicin objevené díky umělé 
inteligenci, nebo při hledání nových 
způsobů léčby nádorových onemocnění, v 
rámci lékařského vzdělávání, klinického 
rozhodování a personalizované medicíny, 
při stanovování psychiatrických diagnóz 
a jejich léčbě, při zásadním převratu v 
oblasti robotických protéz nebo 
podpůrných systémů, v telemedicíně a při 
zajišťování celkové účinnosti 
zdravotnických systémů, a to 
prostřednictvím vhodného proškolení a 
přípravy zdravotnických a 
administrativních pracovníků; vzhledem k 
tomu, že digitální zdravotnictví by nemělo 
vést k dehumanizaci péče; vzhledem k 
tomu, že pokud není digitální propast 
řešena, pravděpodobně přispěje k šíření 
oblastí, v nichž není dostupná zdravotní 
péče, po celé Evropě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solíís 
Pérez

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využívat téměř v kterékoli 
oblasti medicíny: v biomedicínském 
výzkumu, kde může jako příklad sloužit 
antibiotikum Halicin objevené díky umělé 
inteligenci, nebo při hledání nových 
způsobů léčby nádorových onemocnění, v 
rámci lékařského vzdělávání, klinického 
rozhodování a personalizované medicíny, 
při stanovování psychiatrických diagnóz 
a jejich léčbě, při zásadním převratu v 
oblasti robotických protéz nebo 
podpůrných systémů, v telemedicíně a při 
zajišťování celkové účinnosti 
zdravotnických systémů;

D. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využívat téměř v kterékoli 
oblasti medicíny: v biomedicínském 
výzkumu, kde může jako příklad sloužit 
antibiotikum Halicin objevené díky umělé 
inteligenci, nebo při hledání nových 
způsobů léčby nádorových onemocnění, 
pomoc při diagnostice, včasnějším 
zadržování nemocí a prevenci pomocí 
metod, jako je predikativní lékařství 
a/nebo identifikace rizikových faktorů, v 
rámci lékařského vzdělávání, pomoci 
pečovatelům, podpory péče o seniory, 
monitorování podmínek pacientů, 
účinnějšího rozvoje léčivých přípravků, 
cílenější léčby, klinického rozhodování a 
personalizované medicíny, při stanovování 
psychiatrických diagnóz a jejich léčbě, 
při zásadním převratu v oblasti robotických 
protéz nebo podpůrných systémů, 
v telemedicíně a při zajišťování celkové 
účinnosti a interoperability zdravotnických 
systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využívat téměř v kterékoli 
oblasti medicíny: v biomedicínském 
výzkumu, kde může jako příklad sloužit 
antibiotikum Halicin objevené díky umělé 
inteligenci, nebo při hledání nových 
způsobů léčby nádorových onemocnění, v 
rámci lékařského vzdělávání, klinického 

D. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využívat téměř v kterékoli 
oblasti medicíny: v biomedicínském 
výzkumu, kde může jako příklad sloužit 
antibiotikum Halicin objevené díky umělé 
inteligenci, nebo při hledání nových 
způsobů prevence, přesnější diagnostiky a  
léčby nádorových onemocnění, v rámci 
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rozhodování a personalizované medicíny, 
při stanovování psychiatrických diagnóz 
a jejich léčbě, při zásadním převratu v 
oblasti robotických protéz nebo 
podpůrných systémů, v telemedicíně a při 
zajišťování celkové účinnosti 
zdravotnických systémů;

lékařského vzdělávání, klinického 
rozhodování a personalizované medicíny, 
při stanovování psychiatrických diagnóz 
a jejich léčbě, při zásadním převratu v 
oblasti robotických protéz nebo 
podpůrných systémů, v telemedicíně, 
teleoperacích a při zajišťování celkové 
účinnosti zdravotnických systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využívat téměř v kterékoli 
oblasti medicíny: v biomedicínském 
výzkumu, kde může jako příklad sloužit 
antibiotikum Halicin objevené díky umělé 
inteligenci, nebo při hledání nových 
způsobů léčby nádorových onemocnění, v 
rámci lékařského vzdělávání, klinického 
rozhodování a personalizované medicíny, 
při stanovování psychiatrických diagnóz 
a jejich léčbě, při zásadním převratu v 
oblasti robotických protéz nebo 
podpůrných systémů, v telemedicíně a při 
zajišťování celkové účinnosti 
zdravotnických systémů;

D. vzhledem k tomu, že umělou 
inteligenci lze využívat téměř v kterékoli 
oblasti medicíny: v biomedicínském 
výzkumu, kde může jako příklad sloužit 
antibiotikum Halicin objevené díky umělé 
inteligenci, nebo při hledání nových 
způsobů léčby nádorových onemocnění, v 
rámci lékařského vzdělávání, klinického 
rozhodování a personalizované medicíny, 
při stanovování psychiatrických diagnóz 
a jejich léčbě, při zásadním převratu v 
oblasti robotických protéz nebo 
podpůrných systémů, v telemedicíně, při 
zajišťování celkové účinnosti 
zdravotnických systémů a v přesné 
medicíně, jako je genomika;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)



AM\1206810CS.docx 19/102 PE652.646v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že osobní 
zdravotní údaje musí zůstat majetkem 
pacienta; vzhledem k tomu, že žádné 
informace týkající se zdraví pacienta by 
neměly být sdělovány bez jeho 
informovaného a úplného souhlasu; 
vzhledem k tomu, že osobní údaje o zdraví 
musí být vzhledem ke své mimořádně 
citlivé povaze přísně chráněny; vzhledem 
k tomu, že by pro tyto sítě měly být 
stanoveny nejvyšší standardy kybernetické 
bezpečnosti; zejména vzhledem k 
zajímavým iniciativám některých vývojářů 
umělé inteligence, které se zrodily v době 
krize a které nabízejí nemocnicím 
antispamová řešení na ochranu jejich e-
mailové komunikace proti počítačovým 
útokům, a to zdarma a bez závazků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že používání 
umělé inteligence, robotiky a souvisejících 
technologií by nemělo omezovat ani 
poškodit vztah mezi lékařem a pacientem, 
ale mělo by lékaři poskytovat pomoc při 
určování diagnózy pacientů a/nebo jejich 
účinnější léčbě;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Joanna Kopcińska
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že existují vážné 
etické obavy ohledně autonomie strojů a 
jejich vlivu na vztah mezi lékařem a 
pacientem;

Or. pl

Pozměňovací návrh 34
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence urychlí digitální 
transformaci průmyslu a hrají zásadní 
úlohu v úspěchu digitální ekonomiky ve 
stále propojenějším světě;

Or. ro

Pozměňovací návrh 35
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence bude hrát stále významnější 
úlohu s ohledem na naše stárnoucí 
společnosti a možný nedostatek 
zdravotnických pracovníků;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 36
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že současné 
etické pokyny týkající se umělé inteligence 
zaostávají za etickými problémy, které je 
nutné zjistit a omezit, jelikož umělá 
inteligence má obrovskou schopnost 
ohrozit preference pacientů, jejich 
bezpečnost a soukromí; vzhledem k tomu, 
že při léčbě pacientů je nutné nastínit 
hranici mezi úlohou lékaře a přístrojů;

E. vzhledem k tomu, že EU ve svém 
přístupu k umělé inteligenci a digitálnímu 
prostředí zvolila opatrný etický přístup, 
který upřednostňuje vytvoření 
ochranného právního rámce před 
rozvojem těchto technologií, zatímco 
Spojené státy a Čína se zaměřují na 
intenzivní, či dokonce agresivní výzkum a 
vývoj na úkor legislativního rámce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že současné 
etické pokyny týkající se umělé inteligence 
zaostávají za etickými problémy, které je 
nutné zjistit a omezit, jelikož umělá 
inteligence má obrovskou schopnost 
ohrozit preference pacientů, jejich 
bezpečnost a soukromí; vzhledem k tomu, 
že při léčbě pacientů je nutné nastínit 
hranici mezi úlohou lékaře a přístrojů;

E. vzhledem k tomu, že mnoha 
etickými problémy souvisejícími s 
aplikacemi umělé inteligence, které jsou 
uvedeny v bílé knize Komise o umělé 
inteligenci, se již zabývá acquis Unie, 
např. zavedené procesy hodnocení rizik 
pro řešení v oblasti zdraví na základě 
umělé inteligence na jednotném trhu; 
vzhledem k tomu, že ostatní oblasti 
zaostávají za etickými problémy, které je 
nutné zjistit a omezit, jelikož umělá 
inteligence má obrovskou schopnost 
ohrozit preference pacientů, jejich 
bezpečnost a soukromí; vzhledem k tomu, 
že při léčbě pacientů je nutné nastínit 
hranici mezi úlohou lékaře a přístrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že současné 
etické pokyny týkající se umělé inteligence 
zaostávají za etickými problémy, které je 
nutné zjistit a omezit, jelikož umělá 
inteligence má obrovskou schopnost 
ohrozit preference pacientů, jejich 
bezpečnost a soukromí; vzhledem k tomu, 
že při léčbě pacientů je nutné nastínit 
hranici mezi úlohou lékaře a přístrojů;

E. vzhledem k tomu, že současné 
etické pokyny týkající se umělé inteligence 
zaostávají za etickými problémy, které je 
nutné zjistit a omezit, jelikož umělá 
inteligence má obrovskou schopnost 
ohrozit preference pacientů, jejich 
bezpečnost a soukromí; vzhledem k tomu, 
že při léčbě pacientů je nutné nastínit 
hranici mezi úlohou lékaře a přístrojů 
podle zásady autonomní činnosti robotů 
pod dohledem, která vyžaduje, aby 
počáteční programování péče a konečná 
volba jejího uplatnění, včetně diagnostiky, 
vždy zůstávaly v rozhodovací sféře lékaře 
nebo příslušného ošetřovatelského 
personálu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že současné 
etické pokyny týkající se umělé inteligence 
zaostávají za etickými problémy, které je 
nutné zjistit a omezit, jelikož umělá 
inteligence má obrovskou schopnost 
ohrozit preference pacientů, jejich 
bezpečnost a soukromí; vzhledem k tomu, 
že při léčbě pacientů je nutné nastínit 
hranici mezi úlohou lékaře a přístrojů;

E. vzhledem k tomu, že současné 
etické pokyny týkající se umělé inteligence 
zaostávají za etickými problémy, které je 
nutné zjistit a omezit, jelikož umělá 
inteligence má obrovskou schopnost 
ohrozit preference pacientů, jejich 
bezpečnost a soukromí; vzhledem k tomu, 
že při léčbě pacientů je nutné nastínit 
hranici mezi úlohou lékaře a přístrojů a je 
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nezbytné vzdělávání jak zdravotnických 
pracovníků, ale i pacientů;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že současné 
etické pokyny týkající se umělé inteligence 
zaostávají za etickými problémy, které je 
nutné zjistit a omezit, jelikož umělá 
inteligence má obrovskou schopnost 
ohrozit preference pacientů, jejich 
bezpečnost a soukromí; vzhledem k tomu, 
že při léčbě pacientů je nutné nastínit 
hranici mezi úlohou lékaře a přístrojů;

E. vzhledem k tomu, že současné 
etické pokyny týkající se umělé inteligence 
zaostávají za etickými problémy, které je 
nutné zjistit a omezit, jelikož umělá 
inteligence má obrovskou schopnost 
ohrozit preference pacientů, jejich 
bezpečnost a soukromí; vzhledem k tomu, 
že při léčbě pacientů je nutné nastínit 
hranici mezi úlohou lékařských odborníků 
a pečovatelů a přístrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Róża Thun und Hohenstein

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že současné 
etické pokyny týkající se umělé inteligence 
zaostávají za etickými problémy, které je 
nutné zjistit a omezit, jelikož umělá 
inteligence má obrovskou schopnost 
ohrozit preference pacientů, jejich 
bezpečnost a soukromí; vzhledem k tomu, 
že při léčbě pacientů je nutné nastínit 
hranici mezi úlohou lékaře a přístrojů;

E. vzhledem k tomu, že současný 
právní rámec Unie a etické pokyny 
týkající se umělé inteligence zaostávají 
za etickými problémy, které je nutné zjistit 
a omezit, jelikož umělá inteligence má 
obrovskou schopnost ohrozit preference 
pacientů, jejich bezpečnost a soukromí; 
vzhledem k tomu, že při léčbě pacientů je 
nutné nastínit hranici mezi úlohou lékaře 
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a přístrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že pravidla EU v 
oblasti ochrany údajů by měla být 
upravena tak, aby zohledňovala zvýšenou 
složitost a propojení zdravotnických a 
lékařských robotů, které mohou být 
využívány pro správu vysoce citlivých 
osobních a lékařských údajů, a to v 
souladu s integrovanou ochranou 
soukromí, jak je stanoveno v nařízení 
(EU) 2016/679 o ochraně údajů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že řešení, která 
zdůrazňují potřebu zahrnout vědecký 
výzkum jako základ pro strategie rozvoje 
vytvořením úložišť lékařských údajů 
(např. neurologické a kardiologické 
údaje) a sdílením údajů z tohoto výzkumu, 
mohou mít hmatatelné sociální přínosy v 
souvislosti s veřejnou bezpečností a 
zdravím;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 44
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že řešení v 
oblasti umělé inteligence mohou být 
společnosti ku prospěchu v oblastech jako 
bezpečnost potravin a systém 
Zemědělství 2.0, kde Unie zastává vedoucí 
úlohu, pokud jde o aplikace umělé 
inteligence;

F. vzhledem k tomu, že 
shromažďování údajů v rámci digitálních 
zemědělských systémů se provádí 
prostřednictvím datových platforem 
vlastněných velkými hospodářskými 
skupinami; vzhledem k tomu, že v 
důsledku toho mají digitální nástroje 
používané v zemědělství tendenci 
zvýhodňovat hromadnou výrobu a 
vylučují malé a střední výrobce; vzhledem 
k tomu, že vysoce technologická řešení 
prosazovaná v oblasti zemědělství 
prosazují zintenzivnění a standardizaci 
produkce, čímž se posiluje celkový trend 
biologické rozmanitosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že řešení v 
oblasti umělé inteligence mohou být 
společnosti ku prospěchu v oblastech jako 
bezpečnost potravin a systém 
Zemědělství 2.0, kde Unie zastává vedoucí 
úlohu, pokud jde o aplikace umělé 
inteligence;

F. vzhledem k tomu, že řešení v 
oblasti umělé inteligence mohou být 
společnosti ku prospěchu v oblastech jako 
bezpečnost potravin a systém 
Zemědělství 2.0, neboť mohou přímo 
snížit používání pesticidů, zvýšit účinnost 
zemědělství, používat je v aplikacích, jako 
jsou automatizované strojové úpravy pro 
předpovědi počasí a identifikaci nemocí, 
pomoc při řešení problémů, s nimiž se 
zemědělci potýkají, jako je změna klimatu, 
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a celkově zlepšit postupy hospodaření s 
plodinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že řešení v 
oblasti umělé inteligence mohou být 
společnosti ku prospěchu v oblastech jako 
bezpečnost potravin a systém 
Zemědělství 2.0, kde Unie zastává vedoucí 
úlohu, pokud jde o aplikace umělé 
inteligence;

F. vzhledem k tomu, že řešení v 
oblasti umělé inteligence mohou být 
společnosti ku prospěchu v oblastech, jako 
bezpečnost potravin, mimo jiné při 
podpoře přesného zemědělství nebo 
šířeji systému Zemědělství 2.0, kde Unie 
zastává vedoucí úlohu, pokud jde 
o aplikace umělé inteligence, a že umožní 
kombinovat účinnější výrobu s přísnějšími 
environmentálními normami a lepším 
využíváním zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že řešení v 
oblasti umělé inteligence mohou být 
společnosti ku prospěchu v oblastech jako 
bezpečnost potravin a systém 
Zemědělství 2.0, kde Unie zastává vedoucí 
úlohu, pokud jde o aplikace umělé 
inteligence;

F. vzhledem k tomu, že řešení v 
oblasti umělé inteligence mohou být 
společnosti ku prospěchu v oblastech jako 
bezpečnost potravin a systém 
Zemědělství 2.0, kde Unie zastává vedoucí 
úlohu, pokud jde o aplikace umělé 
inteligence; vzhledem k tomu, že řešení v 
oblasti umělé inteligence, která jsou 
součástí digitálních dvojčat Země, 
obecněji mohou uvolnit potenciál dat, v 
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čemž Unie zaujímá vedoucí postavení v 
rámci programu Copernicus, na podporu 
prioritních opatření Zelené dohody v 
oblasti změny klimatu, oběhového 
hospodářství, nulového znečištění, 
biologické rozmanitosti, odlesňování a 
zajištění souladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že řešení v 
oblasti umělé inteligence mohou být 
společnosti ku prospěchu v oblastech jako 
bezpečnost potravin a systém 
Zemědělství 2.0, kde Unie zastává vedoucí 
úlohu, pokud jde o aplikace umělé 
inteligence;

F. vzhledem k tomu, že řešení v 
oblasti umělé inteligence mohou být 
společnosti ku prospěchu v oblastech jako 
bezpečnost potravin a systém 
Zemědělství 2.0, kde Unie zastává vedoucí 
úlohu, pokud jde o aplikace umělé 
inteligence, zejména v oblastech, kde je 
nedostatek zdrojů vody a změna klimatu 
má vážné dopady;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence je jednou ze strategických 
technologií 21. století, a to jak celosvětově, 
tak v Evropě; vzhledem k tomu, že čínská 
společnost pro domácí spotřebiče Midea 



PE652.646v01-00 28/102 AM\1206810CS.docx

CS

dokončila v lednu 2017 akvizici evropské 
společnosti KUKA AG, jednoho z 
předních světových dodavatelů robotiky, 
instalačních technik a inteligentního 
systémového inženýrství; vzhledem k 
tomu, že toto převzetí mělo sloužit jako 
varovný signál pro ochranu evropského 
odvětví umělé inteligence, zejména pro 
malé a střední podniky a začínající 
podniky; vzhledem k tomu, že evropská 
komisařka pro hospodářskou soutěž 
Margrethe Vestagerová upozornila 
členské státy na rizika čínského převzetí 
společností během koronavirové krize; 
vzhledem k tomu, že Evropská komise 
zdůraznila, že v souvislosti s krizí Covid-
19 může existovat zvýšené riziko pokusů o 
získání zdravotnických kapacit (například 
pro výrobu zdravotnického vybavení nebo 
ochranných prostředků) nebo 
souvisejících činností, jako jsou výzkumné 
ústavy (např. pro vývoj vakcín), 
prostřednictvím přímých zahraničních 
investic;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že rozsah tohoto 
rámce by měl být náležitý, přiměřený a 
důkladně posouzen; vzhledem k tomu, že 
by měl zahrnovat širokou škálu 
technologií a jejich složek, včetně 
algoritmů, softwaru a dat, které umělá 
inteligence používá nebo vytváří; 
vzhledem k tomu, že je nezbytný cílený 
přístup založený na koncepci vysokého 
rizika, aby se předešlo tomu, že budoucí 
inovace nebudou bránit občanům při 
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poskytování přínosů aplikací umělé 
inteligence, např. v oblasti zdravotní péče, 
ochrany životního prostředí a kvality 
potravin pro občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že je zásadní 
určit účinné prostředky k zajištění 
důvěryhodných digitálních technologií, 
což umožní využít jejich výhod a současně 
chránit základní práva a podporovat 
rozvoj neformálních, otevřených, 
tolerantních a spravedlivých společností; 
to je obzvláště důležité v případě 
hybridních systémů lidské/umělé 
inteligence;

Or. ro

Pozměňovací návrh 52
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Fa. zvážení rostoucího počtu aplikací 
elektronického zdravotnictví založených 
na technologiích umělé inteligence; 
vzhledem k tomu, že v tomto odvětví 
dochází k exponenciálnímu růstu 
(o 330 % mezi lety 2014 a 2017, což 
představuje podle odhadů pro rok 2023 
trh v hodnotě 223,7 miliard dolarů);
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Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že exponenciální 
růst rozvoje umělé inteligence a její 
integrace do aplikací, produktů a služeb 
podpořil vznik nových obchodních a 
servisních modelů, zejména 
prostřednictvím ekonomiky platforem; 
vzhledem k tomu, že umělá inteligence 
povede k nové organizaci práce, která 
povede ke vzniku hyperkonektivity, která 
bude doprovázena zintenzivňováním 
práce, zvyšováním stresu a pracovní doby 
a rozostřováním hranic mezi pracovním a 
soukromým životem; vzhledem k tomu, že 
tento vývoj má důležité důsledky pro 
duševní a fyzické zdraví pracovníků, 
protože představuje potenciální spouštěč 
nemocí z povolání, jako jsou vyhoření 
nebo zvláštní formy sociální úzkosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Fc. vzhledem k tomu, že rozvoj umělé 
inteligence upřednostňuje rozvoj 
pracovníků provádějících úkoly, kteří 
pracují prostřednictvím on-line platforem 
a jejichž úkoly jsou mezi pracovníky 
digitálně distribuovány pomocí algoritmů; 
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vzhledem k exponenciálnímu vývoji úkolů 
na platformách – tzv. microwork; 
vzhledem k tomu, že podle Světové banky 
existovalo v roce 2013 celkem 145 on-line 
pracovních platforem, kolem kterých se 
pohybovalo 50 milionů tzv. 
crowdworkerů; vzhledem k tomu, že tyto 
údaje jsou dnes pravděpodobně 
překonány; vzhledem k tomu, že práce na 
platformách se týkají hlavně zranitelných 
obyvatel, jako jsou důchodci, studenti, 
nezaměstnaní, migranti či osoby se 
zdravotním postižením; vzhledem k tomu, 
že tito pracovníci neustále čelí 
algoritmickým hodnocením pověsti a 
automatizovaným testům a neustále jim 
hrozí, že budou v případě dlouhodobého 
špatného hodnocení odpojeni od 
platforem; vzhledem k tomu, že jsou proto 
vystaveni zejména nejistotě, sociální 
izolaci, přepracování, nestrukturované 
práci a životnímu stylu, což má vážné 
důsledky pro jejich fyzickou a duševní 
pohodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Fd. vzhledem k tomu, že robotické 
stroje stírají hranice mezi lidskými 
subjekty a technologickými objekty; 
vzhledem k tomu, že tyto stroje mají nejen 
společenské důsledky, které je třeba 
hodnotit z etického hlediska, ale že také 
zpochybňují samotné etické rámce, jejichž 
pomocí se je snažíme hodnotit; vzhledem 
k tomu, že – jak je uvedeno ve zprávě 
Světové komise pro etiku vědeckých 
znalostí a technologií (COMEST) –, 
zvláštní pozornost by měla být věnována 
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použití s ohledem na lékařské roboty, 
ošetřovatelské roboty, roboty pečující o 
seniory a robotické společníky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Fe. vzhledem k tomu, že používání 
robotických společníků se v oblasti 
zdravotní péče, a zejména péče o seniory 
rychle šíří; vzhledem k tomu, že roboti 
pečující o seniory a robotičtí společníci 
mohou zaujmout funkční a afektivní role; 
vzhledem k úloze, kterou mohou tito 
roboti plnit při snižování osamělosti 
starších lidí, při prevenci chování 
spojeného s demencí, při stimulaci 
kognitivních aktivit u pacientů trpících 
neurodegenerativním onemocněním nebo 
při provádění určitých každodenních 
úkolů, jejichž provádění je pro starší 
osoby obtížné; vzhledem k tomu, že 
robotičtí společníci tak mohou u seniorů 
vyvolat falešné, iluzorní a neopětované 
pocity jejich lákáním a infantilizací; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ff. vzhledem k tomu, že doprovodné 
roboty lze stále častěji používat pro 
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sexuální účely; s ohledem na obzvláště 
znepokojující etické důsledky, které 
vyvstaly při používání sexuálních robotů 
se vzhledem dítěte nebo robotů, kteří byli 
naprogramováni, aby byli zneužíváni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Unie musí přijmout 
veškeré nezbytné kroky k zajištění 
účinného uplatňování svých etických 
hodnot uvedených v unijních právních 
předpisech ve všech oblastech umělé 
inteligence na svém území a k prosazování 
svých norem na celém světě;

1. zdůrazňuje, že Unie by měla zřídit 
celoevropskou síť zdravotních odborníků 
a hlavních etiků, kteří by transparentním 
způsobem pracovali na přijetí veškerých 
nezbytných kroků k zajištění účinného 
uplatňování svých etických hodnot 
uvedených v unijních právních předpisech 
ve všech oblastech umělé inteligence 
na svém území a k prosazování svých 
norem na celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Unie musí přijmout 
veškeré nezbytné kroky k zajištění 
účinného uplatňování svých etických 
hodnot uvedených v unijních právních 
předpisech ve všech oblastech umělé 
inteligence na svém území a k prosazování 
svých norem na celém světě;

1. zdůrazňuje, že Unie musí přijmout 
veškeré nezbytné kroky k zajištění 
účinného uplatňování svých etických 
hodnot uvedených v unijních právních 
předpisech ve všech oblastech umělé 
inteligence na svém území a k prosazování 
svých norem na celém světě; v této 
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souvislosti zdůrazňuje, že technologický 
vývoj v oblasti umělé inteligence musí být 
vždy přínosem pro lidstvo;

Or. pl

Pozměňovací návrh 60
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že je nezbytné, aby 
umělá inteligence, robotika a související 
technologie podporovaly plnění cílů v 
oblasti udržitelného rozvoje, klimatické 
neutrality a oběhového hospodářství; 
domnívá se rovněž, že využívání těchto 
technologií by mělo být šetrné k životnímu 
prostředí a mělo by podporovat dosažení 
cílů v oblasti životního prostředí a 
veřejného zdraví, jako je snížení množství 
odpadu, snížení uhlíkové stopy, zvrácení 
změny klimatu a zhoršování životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že evropská strategie 
umělé inteligence by měla být v souladu s 
cíli udržitelného rozvoje a s cílem 
sedmého akčního programu pro životní 
prostředí, jímž je „dobře žít v rámci mezí 
naší planety“; zdůrazňuje rovněž, že 



AM\1206810CS.docx 35/102 PE652.646v01-00

CS

environmentální stopa zavádění umělé 
inteligence a její přímé a nepřímé 
pozitivní a negativní dopady na spotřebu 
energie a materiálů v Evropě by měly být 
posuzovány s ohledem na závazek Evropy 
k Pařížské dohodě, uhlíkovou neutralitu 
do roku 2050 a na oběhové hospodářství, 
jehož cílem je snížit současnou materiální 
stopu Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. bere na vědomí první vymezení 
umělé inteligence, které navrhla Komise 
ve svém sdělení o umělé inteligenci v 
Evropě z dubna 2018; konstatuje, že je 
nezbytné zavést společné, technologicky 
neutrální a dostatečně pružné vymezení 
pojmů robot a umělá inteligence, aby byla 
zajištěna právní jistota vedoucí ke 
stimulaci nezbytných investic v této oblasti 
v Evropské Unii, a zajistit důvěru 
veřejnosti a ochranu spotřebitele;

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje význam „práva na 
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vysvětlení“ všech rozhodnutí přijatých v 
rámci automatizovaného zpracování, což 
je právo na lidský zásah ze strany správce, 
vyjádřit svůj názor a napadnout 
rozhodnutí přijaté automatizovaným 
systémem4a; konstatuje proto, že lidé by si 
měli v konečném důsledku ponechat 
odpovědnost za rozhodování, zejména v 
odvětvích, kde je v sázce mnoho a rizika 
jsou vysoká, jako je zdraví;
_________________
4a Článek 22 obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že Unie musí učinit 
všechny nezbytné kroky, aby zvýšila 
důvěru společnosti ve vývoj a zavádění 
umělé inteligence, robotiky a souvisejících 
technologií; vzhledem k tomu, že tyto 
technologie mohou mít významný dopad 
na občany; vyzývá Komisi, aby se řídila 
etickými pokyny pro důvěryhodnou 
umělou inteligenci a navrhla vhodná 
opatření s cílem zajistit, aby tyto 
technologie nevytvářely nespravedlivě 
neobjektivní výstupy pro občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
regulační rámec stanovující etické zásady, 
které je třeba uplatňovat při navrhování, 
vývoji, provádění a fungování této 
technologie, od přístupu k údajům až po 
přísné monitorování výsledků;

Or. ro

Pozměňovací návrh 66
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že jak uvádí Společné 
výzkumné středisko Evropské komise, 
umělá inteligence zůstává nedostatečně 
prozkoumaným a stále špatně 
pochopeným oborem a že samotná 
koncepce umělé inteligence je nadále 
špatně vymezena;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Irena Joveva, Véronique Trillet-Lenoir, Frédérique Ries, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že nadměrná regulace 
může bránit inovacím v odvětví umělé 
inteligence, zejména v případě malých, 
středních podniků a začínajících podniků; 
domnívá se, že pokud bychom bránily 
unijnímu odvětví umělé inteligence v tom, 
aby byly jeho aplikace např. v oblasti 

vypouští se
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zdravotnictví, ochrany životního prostředí 
a kvality potravin ku prospěchu občanům, 
mohlo by to mít také etické důsledky, 
zejména v kontextu globální konkurence, 
kde může dodržování veškerých etických 
hodnot Unie představovat problém;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že nadměrná regulace 
může bránit inovacím v odvětví umělé 
inteligence, zejména v případě malých, 
středních podniků a začínajících podniků; 
domnívá se, že pokud bychom bránily 
unijnímu odvětví umělé inteligence v tom, 
aby byly jeho aplikace např. v oblasti 
zdravotnictví, ochrany životního prostředí 
a kvality potravin ku prospěchu občanům, 
mohlo by to mít také etické důsledky, 
zejména v kontextu globální konkurence, 
kde může dodržování veškerých etických 
hodnot Unie představovat problém;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 69
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že nadměrná regulace 2. zdůrazňuje, že nadměrná regulace 
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může bránit inovacím v odvětví umělé 
inteligence, zejména v případě malých, 
středních podniků a začínajících podniků; 
domnívá se, že pokud bychom bránily 
unijnímu odvětví umělé inteligence v tom, 
aby byly jeho aplikace např. v oblasti 
zdravotnictví, ochrany životního prostředí 
a kvality potravin ku prospěchu občanům, 
mohlo by to mít také etické důsledky, 
zejména v kontextu globální konkurence, 
kde může dodržování veškerých etických 
hodnot Unie představovat problém;

může bránit inovacím v odvětví umělé 
inteligence, zejména v případě malých, 
středních podniků a začínajících podniků; 
připomíná, že kromě opatření Unie 
pracuje mnoho třetích zemí na svých 
etických rámcích a že na celosvětové 
úrovni existuje mnoho návrhů; je si 
vědom toho, že hlavním problémem 
etických zásad může být spíše uplatňování 
těchto zásad než jejich existence, zejména 
v kontextu globální konkurence a vysoce 
rizikovými odvětvími, jako je zdravotní 
péče; připomíná v této souvislosti, že 
Parlament ve svém usnesení ze dne 16. 
února 2017 o občanskoprávních 
pravidlech pro robotiku vyzval Komisi, 
aby zvážila zřízení Evropské agentury pro 
umělou inteligenci, která zajistí 
harmonizovaný přístup v celé Unii, vytvoří 
společná kritéria a postup podávání 
žádostí týkajících se udělování evropského 
osvědčení o dodržování etických 
požadavků a bude řešit nové příležitosti a 
výzvy zejména přeshraniční povahy, které 
vyplývají z probíhajícího technologického 
vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že nadměrná regulace 
může bránit inovacím v odvětví umělé 
inteligence, zejména v případě malých 
a středních podniků a začínajících podniků; 
domnívá se, že pokud bychom bránily 
unijnímu odvětví umělé inteligence v tom, 
aby byly jeho aplikace např. v oblasti 
zdravotnictví, ochrany životního prostředí 
a kvality potravin ku prospěchu občanům, 
mohlo by to mít také etické důsledky, 

2. zdůrazňuje, že právní záruky 
mohou stimulovat inovace v odvětví 
umělé inteligence, zejména v případě 
malých a středních podniků a začínajících 
podniků; zdůrazňuje – zejména v 
souvislosti s celosvětovou konkurencí –, že 
Evropská unie byla prostřednictvím 
GDPR schopna ukázat cestu k závaznému 
a eticky náročnému modelu;
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zejména v kontextu globální konkurence, 
kde může dodržování veškerých etických 
hodnot Unie představovat problém;

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že nadměrná regulace 
může bránit inovacím v odvětví umělé 
inteligence, zejména v případě malých 
a středních podniků a začínajících podniků; 
domnívá se, že pokud bychom bránili 
unijnímu odvětví umělé inteligence v tom, 
aby byly jeho aplikace např. v oblasti 
zdravotnictví, ochrany životního prostředí 
a kvality potravin ku prospěchu občanům, 
mohlo by to mít také etické důsledky, 
zejména v kontextu globální konkurence, 
kde může dodržování veškerých etických 
hodnot Unie představovat problém;

2. zdůrazňuje, že výzkum a vývoj v 
oblasti umělé inteligence je odvětvím, 
které je v plném rozkvětu a přitahuje velké 
množství malých a středních podniků a 
začínajících podniků, jakož i soukromé a 
veřejné investice; zdůrazňuje výhody 
aplikací umělé inteligence např. v oblasti 
zdravotnictví, ochrany životního prostředí 
a kvality potravin;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že nadměrná regulace 
může bránit inovacím v odvětví umělé 
inteligence, zejména v případě malých, 
středních podniků a začínajících podniků; 
domnívá se, že pokud bychom bránily 
unijnímu odvětví umělé inteligence v tom, 
aby byly jeho aplikace např. v oblasti 

2. zdůrazňuje, že nadměrná regulace 
může bránit inovacím v odvětví umělé 
inteligence, zejména v případě malých, 
středních podniků a začínajících podniků; 
domnívá se, že pokud bychom bránily 
unijnímu odvětví umělé inteligence v tom, 
aby byly jeho aplikace např. v oblasti 
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zdravotnictví, ochrany životního prostředí 
a kvality potravin ku prospěchu občanům, 
mohlo by to mít také etické důsledky, 
zejména v kontextu globální konkurence, 
kde může dodržování veškerých etických 
hodnot Unie představovat problém;

zdravotnictví, ochrany životního prostředí 
a kvality potravin ku prospěchu občanům, 
mohlo by to mít také etické důsledky, 
zejména v kontextu globální konkurence, 
kde může dodržování veškerých etických 
hodnot Unie představovat problém; 
zdůrazňuje proto, že 
konkurenceschopnost by měla být v 
rovnováze se závazkem k těmto hodnotám;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že u všech aplikací 
umělé inteligence, které jsou vyvíjeny v 
Unii i mimo ni, musí být v Unii zajištěna 
stejná úroveň ochrany jako u všech 
ostatních technologií, včetně účinné 
soudní nápravy pro strany, na než mají 
systémy umělé inteligence negativní 
dopad, přičemž musí být umožněn další 
rozvoj technologických inovací; dále se 
domnívá, že tato oblast rizika umělé 
inteligence má zásadní význam například 
pro zdravotnické služby, dopravu 
zahrnující autonomní vozidla a 
bezpečnost potravin; vyzývá k jasnému 
rozdělení povinností, práv a závazků mezi 
hospodářské subjekty zapojené do 
poskytování aplikací umělé inteligence, 
aby se každá povinnost přidělovala 
subjektu či subjektům, které mají nejlepší 
předpoklady k řešení jakýchkoli 
případných rizik, ať už se jedná o 
vývojáře, provozovatele, výrobce, 
distributora nebo dovozce, poskytovatele 
služeb, profesionálního nebo soukromého 
uživatele, a v tomto ohledu k odpovídající 
revizi příslušných právních předpisů EU, 
např. směrnice o odpovědnosti za výrobky, 
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a k harmonizaci vnitrostátních právních 
předpisů; podporuje postoj Komise 
vyjádřený v bílé knize, že vzhledem ke 
složitosti systémů umělé inteligence může 
zajištění účinné úrovně ochrany a 
nápravy vyžadovat přizpůsobení 
důkazního břemene požadovaného 
vnitrostátními pravidly pro odpovědnost 
za škodu způsobenou provozem aplikací 
umělé inteligence; je toho názoru, že 
jasnost, pokud jde o právní odpovědnost v 
odvětví umělé inteligence, posílí 
prosazování etických hodnot Unie 
zakotvených v jejím acquis, právní jistotu 
a předvídatelnost a společenské přijetí 
podporující excelentní ekosystém Unie v 
oblasti umělé inteligence tím, že spojí 
investory a zvýší pronikání na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že otřesy na trhu práce 
jsou součástí opatření zohledňovaných v 
etickém rámci OECD; zdůrazňuje, že 
automatizace v kombinaci s umělou 
inteligencí zvýší produktivitu, a tím pádem 
i zlepší výsledky; poukazuje na to, že 
stejně jako v předchozích technologických 
revolucích budou některé práce 
nahrazeny; zdůrazňuje, že zvýšené 
používání robotiky a umělé inteligence by 
mělo také snížit expozici člověka 
škodlivým a nebezpečným podmínkám a 
pomoci vytvářet kvalitnější a důstojnější 
pracovní místa a zvyšovat produktivitu; 
připomíná práci OECD, která zdůrazňuje, 
že automatizace může umožnit výběr 
společnosti směrem ke snížení počtu 
odpracovaných hodin, a tím ke zlepšení 
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životních a zdravotních podmínek 
pracovníků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že mnohé návrhy 
zemí, které nejsou členy Unie, a 
mezinárodních organizací se týkají 
společných zásad nebo konceptů umělé 
inteligence, jimiž jsou: zaměření na 
člověka, důvěryhodnost, úcta k lidské 
autonomii, předcházení škodám, rovnost, 
„nikdo nesmí zůstat stranou“ a 
vysvětlitelnost; je toho názoru, že 
vypracování mezinárodního etického 
rámce týkající se těchto zásad by bylo 
velmi žádoucí; je znepokojen pokrokem a 
inovacemi v oblasti umělé inteligence, 
které povedou k sociální nerovnosti, 
pokud nebudou přijata žádná opatření; 
vyzývá proto Komisi a členské státy, aby 
přijaly nezbytná opatření k tomu, aby při 
přechodu k digitální Evropě nebyl nikdo 
ponechán stranou, a aby zaručily 
spravedlivý, cenově dostupný a rovný 
přístup k těmto inovacím, zejména v 
oblastech, jako je zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
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Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že právní předpisy 
členských států nejsou harmonizovány, 
pokud jde o pravidla odpovědnosti, která 
se vztahují na škody nebo zranění, které 
by mohly vzniknout v důsledku používání 
nových digitálních technologií a 
technologií chování; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby se zaměřily na 
nedostatky v oblasti zranitelnosti a 
odpovědnosti v oblasti umělé inteligence, 
robotiky a souvisejících technologií, jakož 
i na nezbytné úpravy stávajících právních 
předpisů Unie, jako jsou směrnice o 
odpovědnosti za výrobky a o 
zdravotnických prostředcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že bezpečnostní 
normy stanovené v nařízení o 
zdravotnických prostředcích nemusí stačit 
k řešení problémů spojených s masovým 
využíváním systémů umělé inteligence; 
vyzývá Komisi, aby sledovala problémy v 
této oblasti a v případě potřeby předložila 
návrhy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 78
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
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Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. trvá na využívání sociálního 
dialogu k zajištění spravedlivého 
přechodu pracovníků plynule spolu se 
zaváděním umělé inteligence a 
automatizace úkolů, zejména 
prostřednictvím programů celoživotního 
vzdělávání, podpory osob postižených 
omezením pracovních míst a přístupu k 
novým příležitostem na trhu práce; 
zdůrazňuje, že společnosti samy musí také 
investovat do školení a rekvalifikace své 
stávající pracovní síly, aby uspokojily své 
potřeby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že aplikace umělé 
inteligence ve zdravotnictví by vždy měly 
mít za cíl maximalizovat příležitosti, které 
mohou přinést – jako je zlepšení zdraví 
jednotlivých pacientů a výkonnost 
systémů veřejného zdravotnictví členských 
států –, aniž by došlo ke snížení etických 
norem a aniž by bylo ohroženo soukromí 
nebo bezpečnost občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. upozorňuje na doporučení OECD, 
která doporučují vládám úzce 
spolupracovat se zúčastněnými stranami 
na prosazování odpovědného využívání 
umělé inteligence v práci, zvyšování 
bezpečnosti pracovníků a kvality 
pracovních míst a zajištění, aby výhody 
umělé inteligence byly sdíleny široce a 
spravedlivě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. s potěšením konstatuje, že podle 
metodiky používané v rámci přístupu 
založeného na posuzování rizik, která je 
stanovena v bílé knize Komise ze dne 
19. února 20201, se zdravotní péče, 
doprava a energetika považují automaticky 
za rizikové, a navrhuje, aby se kromě 
případů, kdy způsob používání umělé 
inteligence nepředstavuje závažné riziko, 
zavedly v těchto odvětvích seznamy 
požadavků na umělou inteligenci, které by 
šly nad rámec stávajících unijních pravidel; 
zdůrazňuje, že unijní etický rámec 
pro oblast umělé inteligence by se měl 
zaměřovat především na uvedená riziková 
odvětví;

3. s potěšením konstatuje, že podle 
metodiky používané v rámci přístupu 
založeného na posuzování rizik, která je 
stanovena v bílé knize Komise ze dne 
19. února 20201, se zdravotní péče, 
doprava a energetika považují automaticky 
za rizikové, a navrhuje horizontální právní 
úpravu a také, aby se zavedly v těchto 
odvětvích přísnější seznamy požadavků 
na umělou inteligenci, které by šly nad 
rámec stávajících unijních pravidel;

_________________ _________________
1 Bílá kniha o umělé inteligenci – evropský 
přístup k excelenci a důvěře, 
COM(2020)0065.

1 Bílá kniha o umělé inteligenci – evropský 
přístup k excelenci a důvěře, 
COM(2020)0065.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 82
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. s potěšením konstatuje, že podle 
metodiky používané v rámci přístupu 
založeného na posuzování rizik, která je 
stanovena v bílé knize Komise ze dne 
19. února 20201, se zdravotní péče, 
doprava a energetika považují automaticky 
za rizikové, a navrhuje, aby se kromě 
případů, kdy způsob používání umělé 
inteligence nepředstavuje závažné riziko, 
zavedly v těchto odvětvích seznamy 
požadavků na umělou inteligenci, které by 
šly nad rámec stávajících unijních pravidel; 
zdůrazňuje, že unijní etický rámec 
pro oblast umělé inteligence by se měl 
zaměřovat především na uvedená riziková 
odvětví;

3. konstatuje, že podle metodiky 
používané v rámci přístupu založeného 
na posuzování rizik, která je stanovena v 
bílé knize Komise ze dne 19. února 20201, 
se zdravotní péče, doprava a energetika 
považují automaticky za rizikové, 
a navrhuje, aby se zavedly v těchto 
odvětvích seznamy požadavků na umělou 
inteligenci, které by šly nad rámec 
stávajících unijních pravidel; připomíná 
vágnost odvětvového přístupu uvedeného 
v bílé knize; zdůrazňuje, že existuje 
mnoho druhů rizika a úrovní rizika, které 
se v průběhu času vyvíjejí pomocí 
vyspělejších budoucích technologií; 
zdůrazňuje, že unijní etický rámec 
pro oblast umělé inteligence by se měl 
zaměřovat na všechna odvětví, která 
přijímají využívání těchto technologií 
spíše jako technologií s ekvivalentní 
mírou rizika než jako technologií s 
navrhovaným dvoustupňovým 
(vysokým/nízkým) rizikovým přístupem;

_________________ _________________
1Bílá kniha o umělé inteligenci – evropský 
přístup k excelenci a důvěře, 
COM(2020)0065.

1Bílá kniha o umělé inteligenci – evropský 
přístup k excelenci a důvěře, 
COM(2020)0065.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. s potěšením konstatuje, že podle 
metodiky používané v rámci přístupu 
založeného na posuzování rizik, která je 
stanovena v bílé knize Komise ze dne 
19. února 20201, se zdravotní péče, 
doprava a energetika považují automaticky 
za rizikové, a navrhuje, aby se kromě 
případů, kdy způsob používání umělé 
inteligence nepředstavuje závažné riziko, 
zavedly v těchto odvětvích seznamy 
požadavků na umělou inteligenci, které by 
šly nad rámec stávajících unijních pravidel; 
zdůrazňuje, že unijní etický rámec 
pro oblast umělé inteligence by se měl 
zaměřovat především na uvedená riziková 
odvětví;

3. s potěšením konstatuje, že podle 
metodiky používané v rámci přístupu 
založeného na posuzování rizik, která je 
stanovena v bílé knize Komise ze dne 
19. února 20201, se zdravotní péče, 
doprava a energetika považují automaticky 
za rizikové, a kromě případů, kdy způsob 
používání umělé inteligence nepředstavuje 
závažné riziko, zavádí v těchto odvětvích 
seznamy požadavků na umělou inteligenci, 
které by šly nad rámec stávajících unijních 
pravidel; zdůrazňuje, že unijní etický 
rámec pro oblast umělé inteligence by se 
měl zaměřovat především na uvedená 
riziková odvětví;

_________________ _________________
1Bílá kniha o umělé inteligenci – evropský 
přístup k excelenci a důvěře, 
COM(2020)0065.

1Bílá kniha o umělé inteligenci – evropský 
přístup k excelenci a důvěře, 
COM(2020)0065.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že vývoj a používání 
umělé inteligence, zejména metody 
hlubokého učení, mají značný dopad na 
životní prostředí, protože zvyšují celkovou 
spotřebu energie, objem uložených údajů 
a objem elektrického i elektronického 
odpadu; navrhuje, aby byla do nového 
akčního plánu oběhového hospodářství 
zahrnuta dvě opatření – evropská strategie 
pro snižování odpadu a úspory zdrojů: 
stanovení celkového cíle snížit fyzickou 
stopu EU na polovinu do roku 2030 a 
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strop pro absolutní snížení odpadu na 
obyvatele provedením přímých opatření ve 
prospěch předcházení vzniku odpadů a 
zejména specifického odvětvového cíle pro 
určitý odpad, jako je elektronický odpad;

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá k zavedení jasných, 
objektivních a transparentních postupů 
na úrovni Unie pro vytvoření veřejného 
katalogu vysoce rizikových aplikací umělé 
inteligence, který by zahrnoval 
mechanismus pravidelného přezkumu a 
aktualizace; vyzývá k tomu, aby se v 
takových postupech u všech aplikací 
umělé inteligence ve všech oblastech 
zvážilo uvalení důkazního břemena na 
subjekt, který se snaží vyvinout nebo 
zavést systém umělé inteligence, a to za 
účelem zachování katalogu otevřeného 
inovacím a zohlednění rizika, že aplikace 
umělé inteligence nebudou klasifikovány 
jako vysoce rizikové;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. doporučuje doplnit přístup 
založený na posouzení rizik o algoritmické 
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posouzení dopadů, v němž budou získány 
informace například z analýzy dopadů 
regulace (RIA), postupu pro posouzení 
rizik v rámci obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů, posouzení dopadů na 
lidská práva (HRIA), přičemž výsledky by 
byly veřejně viditelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. obecněji doporučuje, aby členské 
státy a Komise podporovaly náležitou péči 
v oblasti obchodu s kovy potřebnými pro 
konstrukci elektronických a robotických 
technologií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. trvá na podpoře a rozvoji 
ekologických evropských datových center 
podléhajících evropským normám a 
standardům, se střednědobým cílem 
využívat 100 % obnovitelné energie, s 
cílem snížit naši závislost na zahraničních 
a soukromých datových centrech;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 89
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vítá iniciativu týkající se 
nepovinného označování umělé 
inteligence, která není vysoce riziková;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. zdůrazňuje význam ekologické 
stopy umělé inteligence a robotiky, jak je 
uvedeno v pokynu 6 sdělení Evropské 
komise: „Budování důvěry v umělou 
inteligenci zaměřenou na člověka“; 
zdůrazňuje, že je třeba omezit dopad 
těchto oblastí na životní prostředí 
prostřednictvím účinné spotřeby energie, 
podpory využívání obnovitelných 
technologií pro robotiku, podpory 
využívání a opětovného využívání 
recyklovaných surovin, jakož i snížení 
množství elektrického i elektronického 
odpadu; vybízí proto Komisi, aby začlenila 
zásady oběhového hospodářství do obou 
politik Unie v oblasti robotiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
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Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. vítá závazek Komise vyjádřený v 
bílé knize, že bude zkoumat problémy v 
oblasti bezpečnosti a odpovědnosti, které 
se vyznačují specifickými problémy v 
oblasti zdravotní péče, např. systémy 
umělé inteligence poskytující 
specializované lékařské informace 
lékařům nebo přímo pacientovi, systémy 
umělé inteligence, které vykonávají 
lékařské úkoly samy přímo u pacienta; 
vyzývá k odpovídajícímu přezkoumání 
ostatních odvětví uvedených na seznamu, 
která jsou standardně vysoce riziková;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podotýká, že s rychlým rozvojem 
umělé inteligence a nejistotou, která nás 
čeká, by společný etický rámec Unie 
pro oblast umělé inteligence vedl 
k rozšíření ekosystému důvěry, jak je 
definován v bílé knize Komise, ať už se 
jedná o aplikace v oblasti ochrany 
životního prostředí, zdravotní péče nebo 
bezpečnosti potravin, a tím k podpoře 
ekosystému excelence při zajišťování 
právní jistoty a nabízení účinného řešení 
problémů, které ještě nebyly v soudních 
síních, při schůzích vrcholného vedení 
nebo ve vědeckých laboratořích 
definovány;

4. podotýká, že s rychlým rozvojem 
umělé inteligence a nejistotou, která nás 
čeká, by společný etický rámec Unie 
pro oblast umělé inteligence vedl 
k rozšíření ekosystému důvěry, jak je 
definován v bílé knize Komise, ať už se 
jedná o aplikace v oblasti ochrany 
životního prostředí, zdravotní péče nebo 
bezpečnosti potravin, a tím k podpoře 
ekosystému excelence při zajišťování 
právní jistoty a nabízení účinného řešení 
problémů, které ještě nebyly definovány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podotýká, že s rychlým rozvojem 
umělé inteligence a nejistotou, která nás 
čeká, by společný etický rámec Unie 
pro oblast umělé inteligence vedl 
k rozšíření ekosystému důvěry, jak je 
definován v bílé knize Komise, ať už se 
jedná o aplikace v oblasti ochrany 
životního prostředí, zdravotní péče nebo 
bezpečnosti potravin, a tím k podpoře 
ekosystému excelence při zajišťování 
právní jistoty a nabízení účinného řešení 
problémů, které ještě nebyly v soudních 
síních, při schůzích vrcholného vedení 
nebo ve vědeckých laboratořích 
definovány;

4. podotýká, že v důsledku 
skutečnosti, že právní předpisy lépe 
odpovídají současným dobře definovaným 
výzvám, a v důsledku rychlého rozvoje 
umělé inteligence, který vede k nejistotě, 
která nás čeká, společný, právně dobře 
zakotvený etický rámec Unie pro oblast 
umělé inteligence může vést k rozšíření 
ekosystému důvěry, jak je definován v bílé 
knize Komise, ať už se jedná o aplikace 
v oblasti ochrany životního prostředí, 
zdravotní péče nebo bezpečnosti potravin, 
a tím k podpoře ekosystému excelence 
při zajišťování právní jistoty a 
předvídatelnosti a nabízení účinného řešení 
problémů, které ještě nebyly v soudních 
síních, při schůzích vrcholného vedení 
nebo ve vědeckých laboratořích 
definovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podotýká, že s rychlým rozvojem 
umělé inteligence a nejistotou, která nás 
čeká, by společný etický rámec Unie 
pro oblast umělé inteligence vedl 
k rozšíření ekosystému důvěry, jak je 
definován v bílé knize Komise, ať už se 
jedná o aplikace v oblasti ochrany 
životního prostředí, zdravotní péče nebo 
bezpečnosti potravin, a tím k podpoře 

4. podotýká, že s rychlým rozvojem 
umělé inteligence a nejistotou, která nás 
čeká, by společný etický rámec Unie 
pro oblast umělé inteligence vedl 
k rozšíření ekosystému důvěry, jak je 
definován v bílé knize Komise, ať už se 
jedná o aplikace v oblasti ochrany 
životního prostředí nebo veřejného zdraví, 
lepších zdrojů na zdravotní péči a služeb 
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ekosystému excelence při zajišťování 
právní jistoty a nabízení účinného řešení 
problémů, které ještě nebyly v soudních 
síních, při schůzích vrcholného vedení 
nebo ve vědeckých laboratořích 
definovány;

zdravotní péče nebo bezpečnosti potravin, 
a tím k podpoře ekosystému excelence 
při zajišťování právní jistoty a nabízení 
účinného řešení problémů, které ještě 
nebyly v soudních síních, při schůzích 
vrcholného vedení nebo ve vědeckých 
laboratořích definovány;

Or. pt

Pozměňovací návrh 95
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podotýká, že s rychlým rozvojem 
umělé inteligence a nejistotou, která nás 
čeká, by společný etický rámec Unie 
pro oblast umělé inteligence vedl 
k rozšíření ekosystému důvěry, jak je 
definován v bílé knize Komise, ať už se 
jedná o aplikace v oblasti ochrany 
životního prostředí, zdravotní péče nebo 
bezpečnosti potravin, a tím k podpoře 
ekosystému excelence při zajišťování 
právní jistoty a nabízení účinného řešení 
problémů, které ještě nebyly v soudních 
síních, při schůzích vrcholného vedení 
nebo ve vědeckých laboratořích 
definovány;

4. podotýká, že s rychlým rozvojem 
umělé inteligence a nejistotou, která nás 
čeká, by společný etický rámec Unie 
pro oblast umělé inteligence, který je 
vymahatelný a závazný, měl vést 
k vytvoření ekosystému důvěry, jak je 
definován v bílé knize Komise, ať už se 
jedná o aplikace v oblasti ochrany 
životního prostředí, zdravotní péče nebo 
bezpečnosti potravin, a tím k podpoře 
ekosystému excelence při zajišťování 
právní jistoty a etické excelence v nabízení 
účinného řešení problémů, které ještě 
nebyly v soudních síních, při schůzích 
vrcholného vedení nebo ve vědeckých 
laboratořích definovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podotýká, že s rychlým rozvojem 
umělé inteligence a nejistotou, která nás 
čeká, by společný etický rámec Unie 
pro oblast umělé inteligence vedl 
k rozšíření ekosystému důvěry, jak je 
definován v bílé knize Komise, ať už se 
jedná o aplikace v oblasti ochrany 
životního prostředí, zdravotní péče nebo 
bezpečnosti potravin, a tím k podpoře 
ekosystému excelence při zajišťování 
právní jistoty a nabízení účinného řešení 
problémů, které ještě nebyly v soudních 
síních, při schůzích vrcholného vedení 
nebo ve vědeckých laboratořích 
definovány;

4. podotýká, že s rychlým rozvojem 
umělé inteligence a nejistotou, která nás 
čeká, by společný etický rámec Unie 
pro oblast umělé inteligence vedl 
k rozšíření ekosystému důvěry, jak je 
definován v bílé knize Komise, ať už se 
jedná o aplikace v oblasti ochrany 
životního prostředí, zdravotní péče nebo 
bezpečnosti potravin, a tím k podpoře 
ekosystému excelence při zajišťování 
právní jistoty a nabízení účinného řešení 
problémů, které ještě nebyly v soudních 
síních, při schůzích vrcholného vedení 
nebo ve vědeckých laboratořích 
definovány; poukazuje na to, že program 
Copernicus může sloužit jako osvědčený 
postup při rozvoji vysoce kvalitních 
rozsáhlých datových souborů jakožto 
vstupních údajů pro modely umělé 
inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podotýká, že s rychlým rozvojem 
umělé inteligence a nejistotou, která nás 
čeká, by společný etický rámec Unie 
pro oblast umělé inteligence vedl 
k rozšíření ekosystému důvěry, jak je 
definován v bílé knize Komise, ať už se 
jedná o aplikace v oblasti ochrany 
životního prostředí, zdravotní péče nebo 
bezpečnosti potravin, a tím k podpoře 
ekosystému excelence při zajišťování 
právní jistoty a nabízení účinného řešení 
problémů, které ještě nebyly v soudních 
síních, při schůzích vrcholného vedení 
nebo ve vědeckých laboratořích 

4. podotýká, že s rychlým rozvojem 
umělé inteligence a nejistotou, která nás 
čeká, by společný etický rámec Unie 
pro oblast umělé inteligence vedl 
k rozšíření ekosystému důvěry – zejména 
pro uživatele –, jak je definován v bílé 
knize Komise, zejména aplikace v oblasti 
ochrany životního prostředí, zdravotní péče 
nebo bezpečnosti potravin, a tím k podpoře 
ekosystému excelence při zajišťování 
právní jistoty a nabízení účinného řešení 
problémů, které ještě nebyly v soudních 
síních, při schůzích vrcholného vedení 
nebo ve vědeckých laboratořích 
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definovány; definovány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podotýká, že s rychlým rozvojem 
umělé inteligence a nejistotou, která nás 
čeká, by společný etický rámec Unie 
pro oblast umělé inteligence vedl 
k rozšíření ekosystému důvěry, jak je 
definován v bílé knize Komise, ať už se 
jedná o aplikace v oblasti ochrany 
životního prostředí, zdravotní péče nebo 
bezpečnosti potravin, a tím k podpoře 
ekosystému excelence při zajišťování 
právní jistoty a nabízení účinného řešení 
problémů, které ještě nebyly v soudních 
síních, při schůzích vrcholného vedení 
nebo ve vědeckých laboratořích 
definovány;

4. podotýká, že s rychlým rozvojem 
umělé inteligence a nejistotou, která nás 
čeká, by společný etický rámec Unie 
pro oblast umělé inteligence vedl 
k rozšíření ekosystému důvěry, jak je 
definován v bílé knize Komise, ať už se 
jedná o aplikace v oblasti ochrany 
životního prostředí, zdravotní péče nebo 
bezpečnosti potravin, a tím k podpoře 
ekosystému excelence při zajišťování 
právní jistoty a nabízení účinného řešení 
problémů, které ještě nebyly v soudních 
síních, při schůzích vrcholného vedení 
nebo ve vědeckých laboratořích 
definovány; poukazuje na to, že etika není 
tvořena trvalými zásadami, ale v průběhu 
různých kultur a času se mění; v tomto 
ohledu podporuje, aby byl rámec 
pravidelně přezkoumáván pro zaručení 
jeho použitelnosti během času a nového 
vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podotýká, že s rychlým rozvojem 
umělé inteligence a nejistotou, která nás 
čeká, by společný etický rámec Unie 
pro oblast umělé inteligence vedl 
k rozšíření ekosystému důvěry, jak je 
definován v bílé knize Komise, ať už se 
jedná o aplikace v oblasti ochrany 
životního prostředí, zdravotní péče nebo 
bezpečnosti potravin, a tím k podpoře 
ekosystému excelence při zajišťování 
právní jistoty a nabízení účinného řešení 
problémů, které ještě nebyly v soudních 
síních, při schůzích vrcholného vedení 
nebo ve vědeckých laboratořích 
definovány;

4. podotýká, že s rychlým rozvojem 
umělé inteligence a nejistotou, která nás 
čeká, by společný etický rámec Unie 
pro oblast umělé inteligence vedl 
k rozšíření ekosystému důvěry, jak je 
definován v bílé knize Komise, ať už se 
jedná o aplikace v oblasti ochrany 
životního prostředí, zdravotní péče nebo 
bezpečnosti potravin, a tím k podpoře 
ekosystému excelence při zajišťování 
právní jistoty a nabízení účinného řešení 
problémů, které ještě nebyly v soudních 
síních, při schůzích vrcholného vedení 
nebo ve vědeckých laboratořích 
definovány; zdůrazňuje proto význam 
přístupu zaměřeného na člověka a 
pravidelných přezkumů pokroku v oblasti 
umělé inteligence podle odvětví s cílem 
podpořit proaktivní regulaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že unijní ekosystém 
umělé inteligence založený na právních 
předpisech, ať už jde o ochranu životního 
prostředí, zdraví nebo aplikace v oblasti 
bezpečnosti potravin, rozšířený o etický 
rámec Unie pro umělou inteligenci, posílí 
právní jistotu a předvídatelnost, podpoří 
zapojení zúčastněných stran, zvýší objem 
svěřených údajů a zavádění na trh, 
umožní úspory z rozsahu a podpoří 
ekosystém excelence v těchto odvětvích; je 
toho názoru, že to posílí globální 
konkurenceschopnost odvětví umělé 
inteligence v Unii a její potenciál 
prosazovat hodnoty a normy Unie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 101
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
údaje týkající se zranitelných skupin, jako 
jsou osoby se zdravotním postižením, 
pacienti, děti, menšiny a migranti, byly 
náležitě chráněny; zdůrazňuje, že 
shromažďování, zpracovávání a sdílení 
údajů a přístup k nim musí být plně v 
souladu s ustálenou judikaturou 
Evropského soudního dvora a dalšími 
evropskými a mezinárodními nástroji, 
které se v Unii uplatňují;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. doporučuje opatření na podporu 
zapojení všech subjektů ze soukromého 
sektoru, skupin spotřebitelů a akademické 
obce působících v oblasti etiky umělé 
inteligence do vypracování etického 
kodexu přizpůsobeného technologickému, 
sociálnímu a politickému vývoji;

Or. ro



AM\1206810CS.docx 59/102 PE652.646v01-00

CS

Pozměňovací návrh 103
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. varuje před pokusy poskytnout 
strojům určitou „osobní identitu“, což by 
mohlo vést k odstranění lidské 
odpovědnosti v případě chyb při léčbě;

Or. pl

Pozměňovací návrh 104
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby zahájila 
otevřený a transparentní odvětvový dialog, 
který by upřednostnil zdravotní péči s 
cílem následně předložit akční plán pro 
usnadnění vývoje, testování a zavádění 
umělé inteligence v oblasti výzkumu a 
inovací a jejich širokého uplatňování ve 
veřejných zdravotnických službách;

Or. pl

Pozměňovací návrh 105
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. důrazně podporuje Komisi 
při vytváření společného rámce Unie 
pro oblast umělé inteligence, který by 

5. důrazně podporuje Komisi 
při vytváření společného rámce Unie 
pro oblast umělé inteligence;
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překonal nedostatky způsobené 
roztříštěností vnitřního trhu umělé 
inteligence, včetně aplikací v oblasti 
ochrany životního prostředí, zdravotní 
péče a bezpečnosti potravin, a který by 
zabránil tomu, aby při vývoji umělé 
inteligence v Unii i mimo ni docházelo 
v členských státech k používání dvojích 
norem, mj. v oblastech, jako je správa 
údajů o spotřebitelích, ochrana 
a soukromí v oblasti inteligentních sítí, 
likvidace odpadu, rovný přístup ke 
službám, normy, kterými se řídí vztahy 
mezi mezi pacientem a lékařem, ochrana 
soukromých údajů, občanskoprávní 
odpovědnost v oblasti veřejného 
zdravotnictví založeném na umělé 
inteligenci a občanskoprávní odpovědnost 
týkající se autonomních vozidel nebo 
strojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. důrazně podporuje Komisi 
při vytváření společného rámce Unie 
pro oblast umělé inteligence, který by 
překonal nedostatky způsobené 
roztříštěností vnitřního trhu umělé 
inteligence, včetně aplikací v oblasti 
ochrany životního prostředí, zdravotní péče 
a bezpečnosti potravin, a který by zabránil 
tomu, aby při vývoji umělé inteligence v 
Unii i mimo ni docházelo v členských 
státech k používání dvojích norem, mj. 
v oblastech, jako je správa údajů 
o spotřebitelích, ochrana a soukromí 
v oblasti inteligentních sítí, likvidace 
odpadu, rovný přístup ke službám, normy, 
kterými se řídí vztahy  mezi pacientem 

5. důrazně podporuje Komisi 
při vytváření společného rámce Unie 
pro oblast umělé inteligence, který by 
překonal nedostatky způsobené 
roztříštěností vnitřního trhu umělé 
inteligence, včetně aplikací v oblasti 
ochrany životního prostředí, zdravotní péče 
a bezpečnosti potravin, a který by zabránil 
tomu, aby při vývoji umělé inteligence v 
Unii i mimo ni docházelo v členských 
státech k používání dvojích norem, mj. 
v oblastech, jako je správa údajů 
o spotřebitelích, ochrana a soukromí 
v oblasti inteligentních sítí, likvidace 
odpadu, rovný přístup ke službám, normy, 
kterými se řídí vztahy  mezi pacientem 
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a lékařem, ochrana soukromých údajů, 
občanskoprávní odpovědnost v oblasti 
veřejného zdravotnictví založeném 
na umělé inteligenci a občanskoprávní 
odpovědnost týkající se autonomních 
vozidel nebo strojů;

a lékařem, výklad právních předpisů v 
oblasti ochrany soukromých údajů, včetně 
jejich souhry s výzkumnými činnostmi a 
vývojem léků, občanskoprávní 
odpovědnost v oblasti veřejného 
zdravotnictví založeném na umělé 
inteligenci a občanskoprávní odpovědnost 
týkající se autonomních vozidel nebo 
strojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. důrazně podporuje Komisi 
při vytváření společného rámce Unie 
pro oblast umělé inteligence, který by 
překonal nedostatky způsobené 
roztříštěností vnitřního trhu umělé 
inteligence, včetně aplikací v oblasti 
ochrany životního prostředí, zdravotní péče 
a bezpečnosti potravin, a který by zabránil 
tomu, aby při vývoji umělé inteligence v 
Unii i mimo ni docházelo v členských 
státech k používání dvojích norem, mj. 
v oblastech, jako je správa údajů 
o spotřebitelích, ochrana a soukromí 
v oblasti inteligentních sítí, likvidace 
odpadu, rovný přístup ke službám, normy, 
kterými se řídí vztahy mezi mezi pacientem 
a lékařem, ochrana soukromých údajů, 
občanskoprávní odpovědnost v oblasti 
veřejného zdravotnictví založeném 
na umělé inteligenci a občanskoprávní 
odpovědnost týkající se autonomních 
vozidel nebo strojů;

5. důrazně podporuje Komisi 
při vytváření společného rámce Unie 
pro oblast umělé inteligence, který by 
překonal nedostatky způsobené 
roztříštěností vnitřního trhu umělé 
inteligence, včetně aplikací v oblasti 
ochrany životního prostředí, zdravotní péče 
a bezpečnosti potravin, a který by zabránil 
tomu, aby při vývoji umělé inteligence v 
Unii i mimo ni docházelo v členských 
státech k používání dvojích norem, mj. 
v oblastech, jako je správa údajů 
o spotřebitelích, ochrana a soukromí 
v oblasti inteligentních sítí, likvidace 
odpadu, rovný přístup ke službám, normy, 
kterými se řídí vztahy mezi pacientem 
a lékařem, ochrana soukromých údajů, 
občanskoprávní odpovědnost v oblasti 
veřejného zdravotnictví založeném 
na umělé inteligenci a občanskoprávní 
odpovědnost týkající se autonomních 
vozidel nebo strojů; vyzývá k řádnému 
právnímu zakotvení a umístění takového 
etického rámce Unie v oblasti umělé 
inteligence;

Or. en



PE652.646v01-00 62/102 AM\1206810CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 108
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solíís 
Pérez

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. důrazně podporuje Komisi 
při vytváření společného rámce Unie 
pro oblast umělé inteligence, který by 
překonal nedostatky způsobené 
roztříštěností vnitřního trhu umělé 
inteligence, včetně aplikací v oblasti 
ochrany životního prostředí, zdravotní péče 
a bezpečnosti potravin, a který by zabránil 
tomu, aby při vývoji umělé inteligence v 
Unii i mimo ni docházelo v členských 
státech k používání dvojích norem, mj. 
v oblastech, jako je správa údajů 
o spotřebitelích, ochrana a soukromí 
v oblasti inteligentních sítí, likvidace 
odpadu, rovný přístup ke službám, normy, 
kterými se řídí vztahy mezi mezi pacientem 
a lékařem, ochrana soukromých údajů, 
občanskoprávní odpovědnost v oblasti 
veřejného zdravotnictví založeném 
na umělé inteligenci a občanskoprávní 
odpovědnost týkající se autonomních 
vozidel nebo strojů;

5. důrazně podporuje Komisi 
při vytváření společného rámce Unie 
pro oblast umělé inteligence, který by 
překonal nedostatky způsobené 
roztříštěností vnitřního trhu umělé 
inteligence, včetně výzkumu, inovací a 
odborných znalostí aplikací v oblasti 
ochrany životního prostředí, zdravotní péče 
a bezpečnosti potravin, a který by zabránil 
tomu, aby při vývoji umělé inteligence v 
Unii i mimo ni docházelo v členských 
státech k používání dvojích norem, mj. 
v oblastech, jako je správa údajů 
o spotřebitelích, ochrana a soukromí 
v oblasti inteligentních sítí, likvidace 
odpadu, rovný přístup ke službám, normy, 
kterými se řídí vztahy mezi pacientem 
a lékařem, ochrana soukromých údajů, 
občanskoprávní odpovědnost v oblasti 
veřejného zdravotnictví založeném 
na umělé inteligenci a občanskoprávní 
odpovědnost týkající se autonomních 
vozidel nebo strojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. důrazně podporuje Komisi 
při vytváření společného rámce Unie 

5. důrazně podporuje Komisi 
při vytváření společného rámce Unie 
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pro oblast umělé inteligence, který by 
překonal nedostatky způsobené 
roztříštěností vnitřního trhu umělé 
inteligence, včetně aplikací v oblasti 
ochrany životního prostředí, zdravotní péče 
a bezpečnosti potravin, a který by zabránil 
tomu, aby při vývoji umělé inteligence v 
Unii i mimo ni docházelo v členských 
státech k používání dvojích norem, mj. 
v oblastech, jako je správa údajů 
o spotřebitelích, ochrana a soukromí 
v oblasti inteligentních sítí, likvidace 
odpadu, rovný přístup ke službám, normy, 
kterými se řídí vztahy mezi pacientem 
a lékařem, ochrana soukromých údajů, 
občanskoprávní odpovědnost v oblasti 
veřejného zdravotnictví založeném 
na umělé inteligenci a občanskoprávní 
odpovědnost týkající se autonomních 
vozidel nebo strojů;

pro oblast umělé inteligence, který by 
překonal nedostatky způsobené 
roztříštěností vnitřního trhu umělé 
inteligence, včetně aplikací v oblasti 
ochrany životního prostředí, veřejného 
zdraví, zdravotní péče a bezpečnosti 
potravin, a který by zabránil tomu, aby 
při vývoji umělé inteligence v Unii i mimo 
ni docházelo v členských státech 
k používání dvojích norem, mj. 
v oblastech, jako je správa údajů 
o spotřebitelích, ochrana a soukromí 
v oblasti inteligentních sítí, likvidace 
odpadu, rovný přístup ke službám, normy, 
kterými se řídí vztahy mezi pacientem 
a lékařem, ochrana soukromých údajů, 
občanskoprávní odpovědnost v oblasti 
veřejného zdravotnictví založeném 
na umělé inteligenci a občanskoprávní 
odpovědnost týkající se autonomních 
vozidel nebo strojů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 110
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. důrazně podporuje Komisi 
při vytváření společného rámce Unie 
pro oblast umělé inteligence, který by 
překonal nedostatky způsobené 
roztříštěností vnitřního trhu umělé 
inteligence, včetně aplikací v oblasti 
ochrany životního prostředí, zdravotní péče 
a bezpečnosti potravin, a který by zabránil 
tomu, aby při vývoji umělé inteligence v 
Unii i mimo ni docházelo v členských 
státech k používání dvojích norem, mj. 
v oblastech, jako je správa údajů 
o spotřebitelích, ochrana a soukromí 

5. důrazně podporuje Komisi 
při vytváření společného rámce Unie 
pro oblast umělé inteligence, který by 
překonal nedostatky způsobené 
roztříštěností vnitřního trhu umělé 
inteligence, včetně aplikací v oblasti 
ochrany životního prostředí, zdravotní péče 
a bezpečnosti potravin, a který by zabránil 
tomu, aby při vývoji umělé inteligence v 
Unii i mimo ni docházelo v členských 
státech k používání dvojích norem, mj. 
v oblastech, jako je správa údajů 
o spotřebitelích, ochrana a soukromí 
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v oblasti inteligentních sítí, likvidace 
odpadu, rovný přístup ke službám, normy, 
kterými se řídí vztahy mezi mezi pacientem 
a lékařem, ochrana soukromých údajů, 
občanskoprávní odpovědnost v oblasti 
veřejného zdravotnictví založeném 
na umělé inteligenci a občanskoprávní 
odpovědnost týkající se autonomních 
vozidel nebo strojů;

v oblasti inteligentních sítí, likvidace 
odpadu, rovný přístup ke službám a 
technologiím, normy, kterými se řídí 
vztahy mezi pacientem a lékařem, ochrana 
soukromých údajů, občanskoprávní 
odpovědnost v oblasti veřejného 
zdravotnictví založeném na umělé 
inteligenci a občanskoprávní odpovědnost 
týkající se autonomních vozidel nebo 
strojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. důrazně podporuje Komisi 
při vytváření společného rámce Unie 
pro oblast umělé inteligence, který by 
překonal nedostatky způsobené 
roztříštěností vnitřního trhu umělé 
inteligence, včetně aplikací v oblasti 
ochrany životního prostředí, zdravotní péče 
a bezpečnosti potravin, a který by zabránil 
tomu, aby při vývoji umělé inteligence v 
Unii i mimo ni docházelo v členských 
státech k používání dvojích norem, mj. 
v oblastech, jako je správa údajů 
o spotřebitelích, ochrana a soukromí 
v oblasti inteligentních sítí, likvidace 
odpadu, rovný přístup ke službám, normy, 
kterými se řídí vztahy mezi mezi pacientem 
a lékařem, ochrana soukromých údajů, 
občanskoprávní odpovědnost v oblasti 
veřejného zdravotnictví založeném 
na umělé inteligenci a občanskoprávní 
odpovědnost týkající se autonomních 
vozidel nebo strojů;

5. důrazně podporuje Komisi 
při vytváření minimálního společného 
rámce Unie pro oblast umělé inteligence, 
který by překonal nedostatky způsobené 
roztříštěností vnitřního trhu umělé 
inteligence, včetně aplikací v oblasti 
ochrany životního prostředí, zdravotní péče 
a bezpečnosti potravin, a který by zabránil 
tomu, aby při vývoji umělé inteligence v 
Unii i mimo ni docházelo v členských 
státech k používání dvojích norem, mj. 
v oblastech, jako je správa údajů 
o spotřebitelích, ochrana a soukromí 
v oblasti inteligentních sítí, likvidace 
odpadu, rovný přístup ke službám, normy, 
kterými se řídí vztahy mezi pacientem 
a lékařem, ochrana soukromých údajů, 
občanskoprávní odpovědnost v oblasti 
veřejného zdravotnictví založeném 
na umělé inteligenci a občanskoprávní 
odpovědnost týkající se autonomních 
vozidel nebo strojů;

Or. pl



AM\1206810CS.docx 65/102 PE652.646v01-00

CS

Pozměňovací návrh 112
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje specifickou situaci 
zdravotnictví; souhlasí s Komisí, že 
pacientům by měl být zajištěn bezpečný 
přístup k úplným elektronickým 
záznamům o jejich zdravotním stavu a že 
by měli být schopni tyto údaje kontrolovat 
a bezpečně sdílet s oprávněnými stranami 
a že je v souladu s právními předpisy 
o ochraně údajů naopak zapotřebí zakázat 
neoprávněný přístup k těmto údajům; dále 
uvádí, že data by měla být uložena na 
zabezpečených místních serverech a 
zpracovávána nezávislými subjekty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. důrazně podporuje vytvoření 
evropského zdravotního datového 
prostoru1a navrženého Komisí, jehož cílem 
je podpora výměny údajů o zdraví a 
podpora výzkumu při plném respektování 
ochrany údajů, včetně zpracování údajů 
pomocí technologie umělé inteligence, a 
který posiluje a rozšiřuje využívání a 
opětovné použití údajů o zdravotním 
stavu; vybízí k rozšíření přeshraniční 
výměny údajů o zdravotním stavu, jejich 
propojení a používání prostřednictvím 
bezpečných a sjednocených úložišť, 
specifických druhů zdravotních 
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informací, jako jsou evropské zdravotní 
záznamy, genomické informace a digitální 
zdravotní snímky s cílem usnadnit 
celounijní interoperabilní rejstříky nebo 
databáze v oblastech, jako je výzkum, věda 
a zdravotnictví;
_________________
1a Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů o evropské strategii pro 
data (COM(2020)0066).

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam odborné 
přípravy vysoce kvalifikovaných 
odborníků v oblastech souvisejících s 
životním prostředím, zdravím a 
bezpečností potravin, která by měla jít 
ruku v ruce s potřebou mít různé týmy 
vývojářů a inženýrů, kteří pracují 
společně s klíčovými aktéry, aby se 
zabránilo neúmyslnému začlenění 
genderových a kulturních předsudků do 
algoritmů, systémů a aplikací umělé 
inteligence; rovněž by mělo být zajištěno 
vzájemné uznávání těchto kvalifikací v 
celé Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že v oblastech, jako je 
zdravotnictví, musí odpovědnost nést v 
konečném důsledku fyzická nebo 
právnická osoba; zdůrazňuje, že jsou 
nezbytné sledovatelné a veřejně dostupné 
tréninkové údaje pro algoritmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solíís 
Pérez

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá ke správné rovnováze mezi 
ochranou soukromí a údajů a užitečností 
údajů; domnívá se, že pro vědecký pokrok 
je důležité zajistit, aby údaje o zdraví byla 
sdílena a zpracovávána v dostatečné 
hloubce a dostatečně podrobně; zajišťuje 
anonymizaci údajů a zároveň zabraňuje 
jejich přílišné minimalizaci; vyzývá k 
vytvoření interoperabilních, vhodných 
databází, registrů a úložišť na úrovni EU 
s cílem usnadnit jejich používání v oblasti 
zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že pojišťovnám nebo 
jiným poskytovatelům služeb by nemělo 
být dovoleno používat údaje z 
elektronických zdravotnických aplikací za 
účelem diskriminace při stanovování cen, 
protože by to bylo v rozporu se základním 
právem na přístup k nejvyšší možné 
úrovni zdraví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 118
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že pacienti by měli 
vědět, kdy a jak jednají s lidským 
odborníkem a kdy nikoli; trvá na tom, že 
pacienti by měli o této interakci svobodně 
rozhodovat a měla by jim být nabídnuta 
alternativa stejného standardu;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. připomíná, že roboti používají pro 
rozhodování algoritmy, které ztělesňují 
etické hodnoty a rámce, a že jejich 
zavedení má významné etické důsledky v 
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oblasti zdravotní péče nebo sociálních 
vztahů; je obzvláště znepokojen 
používáním dětských robotů pro pedofilní 
účely a k sexuálnímu zneužívání 
robotických společníků; domnívá se, že 
při navrhování robotických technologií by 
měly být brány v úvahu etické otázky; 
žádá, aby bylo v rámci procesu vývoje 
těchto strojů přiznáno místo etice založené 
na přístupu, jako je etický design (Value 
Sensitive Design), zejména pokud jde o 
roboty pro péči o seniory a robotické 
společníky; zdůrazňuje, že tento přístup by 
měl být rovněž upraven tak, aby 
zohledňoval dobré životní podmínky 
zvířat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 120
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k zajištění prosazování 
celého unijního právního rámce pro oblast 
ochrany soukromých údajů, zejména pokud 
jde o aplikace umělé inteligence v oblasti 
zdravotnictví a související citlivé údaje, 
aby bylo možné posílit „právo na získání 
vysvětlení“ uvedené v článku 22 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (obecném nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR))2 a zpřísnit 
požadavky na možnost výkladu týkající se 
rizikové umělé inteligence;

6. vyzývá k zajištění prosazování 
celého unijního právního rámce pro oblast 
ochrany soukromých údajů, zejména pokud 
jde o aplikace umělé inteligence v oblasti 
zdravotnictví a související citlivé údaje, 
aby bylo možné posílit „právo na získání 
vysvětlení“ uvedené v článku 22 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (obecném nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR))2; vybízí Komisi, 
aby během přezkumu obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů konkrétně 
posoudila, zda jsou právní předpisy Unie o 
ochraně údajů vhodné pro daný účel, 
nebo zda jsou vyžadovány dodatečné 
regulační záruky, jako jsou: pravidla pro 
harmonizované techniky anonymizace 
údajů o zdravotním stavu; pravidla pro 
přístup k údajům a kontrolu údajů, pokud 
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jde o používání řešení založených na 
algoritmech/automatizovaných 
rozhodnutích a údajů z více zdrojů; 
standardy kvality a bezpečnosti pro 
všechny informační systémy, v nichž jsou 
zpracovávány zdravotní údaje, jakož i 
mechanismus pro sledování toho, zda 
všechny strany zapojené do zpracování 
osobních biomedicínských údajů dodržují 
právní předpisy na ochranu soukromí, 
odpovědnost výrobků, transparentnost, 
odpovědnost a další etické normy;

_________________ _________________
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k zajištění prosazování 
celého unijního právního rámce pro oblast 
ochrany soukromých údajů, zejména 
pokud jde o aplikace umělé inteligence v 
oblasti zdravotnictví a související citlivé 
údaje, aby bylo možné posílit „právo 
na získání vysvětlení“ uvedené v článku 22 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 (obecném nařízení 
o ochraně osobních údajů (GDPR))2 
a zpřísnit požadavky na možnost výkladu 
týkající se rizikové umělé inteligence;

6. vyzývá k zajištění souladu a 
prosazování celého unijního právního 
rámce pro oblast ochrany soukromých 
údajů a zajištění ochrany osobních údajů, 
zvláště u aplikací umělé inteligence v 
oblasti zdravotnictví a jiných citlivých 
údajů, aby bylo možné posílit „právo 
na získání vysvětlení“ uvedené v článku 22 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 (obecném nařízení 
o ochraně osobních údajů (GDPR))2 
a zpřísnit požadavky na možnost výkladu 
týkající se rizikové umělé inteligence; 
připomíná, že riziko zlovolných změn 
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údajů a manipulace a možných hacků 
nebo krádeží údajů může být obzvláště 
vážné ve zdravotnictví a mohou být 
použity k poškození, diskreditaci nebo k 
prospěchu jednotlivce;

_________________ _________________
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k zajištění prosazování 
celého unijního právního rámce pro oblast 
ochrany soukromých údajů, zejména pokud 
jde o aplikace umělé inteligence v oblasti 
zdravotnictví a související citlivé údaje, 
aby bylo možné posílit „právo na získání 
vysvětlení“ uvedené v článku 22 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (obecném nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR))2 a zpřísnit 
požadavky na možnost výkladu týkající se 
rizikové umělé inteligence;

6. vyzývá k zajištění prosazování 
celého unijního právního rámce pro oblast 
ochrany soukromých údajů, zejména pokud 
jde o aplikace umělé inteligence v oblasti 
zdravotnictví a související citlivé údaje, 
aby bylo možné posílit „právo na získání 
vysvětlení“ uvedené v článku 22 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (obecném nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR))2 a zpřísnit 
požadavky na možnost výkladu týkající se 
rizikové umělé inteligence; na základě 
článku 7 uvedeného nařízení zdůrazňuje 
potřebu svobodného a informovaného 
souhlasu; vyzývá k zavedení povinnosti 
vysvětlovat rozhodnutí umělé inteligence v 
etickém rámci;

_________________ _________________
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
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ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

Or. fr

Pozměňovací návrh 123
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k zajištění prosazování 
celého unijního právního rámce pro oblast 
ochrany soukromých údajů, zejména pokud 
jde o aplikace umělé inteligence v oblasti 
zdravotnictví a související citlivé údaje, 
aby bylo možné posílit „právo na získání 
vysvětlení“ uvedené v článku 22 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (obecném nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR))2 a zpřísnit 
požadavky na možnost výkladu týkající se 
rizikové umělé inteligence;

6. vyzývá k posílení postavení 
občanů a pacientů, pokud jde o jejich 
osobní údaje, pro zajištění prosazování 
celého unijního právního rámce pro oblast 
ochrany soukromých údajů, zejména pokud 
jde o aplikace umělé inteligence v oblasti 
zdravotnictví a související citlivé údaje, 
aby bylo možné posílit „právo na získání 
vysvětlení“ uvedené v článku 22 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (obecném nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR))2 a zpřísnit 
požadavky na možnost výkladu týkající se 
rizikové umělé inteligence;

_________________ _________________
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 124
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k zajištění prosazování 
celého unijního právního rámce pro oblast 
ochrany soukromých údajů, zejména pokud 
jde o aplikace umělé inteligence v oblasti 
zdravotnictví a související citlivé údaje, 
aby bylo možné posílit „právo na získání 
vysvětlení“ uvedené v článku 22 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (obecném nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR))2  a zpřísnit 
požadavky na možnost výkladu týkající se 
rizikové umělé inteligence;

6. vyzývá k zajištění prosazování a 
jednotnému výkladu celého unijního 
právního rámce pro oblast ochrany 
soukromých údajů, zejména pokud jde 
o aplikace umělé inteligence v oblasti 
zdravotnictví a související citlivé údaje, 
aby bylo možné posílit „právo na získání 
vysvětlení“ uvedené v článku 22 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (obecném nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR))2 a zpřísnit 
požadavky na možnost výkladu týkající se 
rizikové umělé inteligence;

_________________ _________________
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
zdravotnické prostředky založené na 
umělé inteligenci splňovaly požadavky na 
bezpečnost a funkční způsobilost 
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vyplývající z nařízení o evropských 
zdravotnických prostředcích; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily 
provádění nařízení o zdravotnických 
prostředcích s ohledem na tyto 
technologie; domnívá se, že pro 
hodnocení bezpečnosti a účinnosti 
softwaru, umělé inteligence a zařízení s 
hlubokým učením jsou nutné nové pokyny 
a specifikace v průběhu celého cyklu 
využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že kromě jasných 
regulačních požadavků týkajících se 
odpovědnosti je rovněž třeba zajistit 
algoritmickou transparentnost, aby bylo 
možné vysledovat okamžik, kdy „se něco 
pokazilo“, a umožnit včasný zásah 
odborníků; algoritmickou transparentnost 
považuje za zásadní pro předcházení 
situacím, kdy je rozhodování ve 
zdravotnictví prováděno v prostředí 
„černé skříňky“; zdůrazňuje, že algoritmy 
„černé skříňky“, které činí nevysvětlitelná 
rozhodnutí, jsou nepřijatelné v jakémkoli 
odvětví, avšak v situaci, kdy má 
rozhodování o umělé inteligenci dopad na 
rozhodnutí o životě nebo smrti, mohou být 
důsledky algoritmického selhání vážné; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zahájily 
dialog s klíčovými zúčastněnými stranami 
z oblasti lékařství, IT, matematiky, fyziky, 
technologií lékařských údajů, klinické 
psychologie, bioinženýrství a léčiv s cílem 
vytvořit platformy pro budování dialogu a 
posoudit dopad na vztah mezi lékařem a 
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pacientem a odlidštění lékařské péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že při vývoji, zavádění 
a používání umělé inteligence, robotiky a 
souvisejících technologií, včetně softwaru, 
algoritmů a dat, které tyto technologie 
používají či produkují, existuje riziko 
předpojatosti a diskriminace; připomíná, 
že za všech okolností by tyto technologie 
měly respektovat lidskou důstojnost a 
zajistit rovné zacházení pro všechny; 
domnívá se, že tuto možnou předpojatost 
by bylo možné řešit stanovením pravidel 
pro zpracování údajů a zavedením 
vhodných záruk proti předsudkům a 
diskriminaci na základě sociálních, 
hospodářských, etnických, rasových, 
sexuálních a genderových faktorů, 
faktorů týkajících se zdravotního postižení 
či jiných faktorů; varuje před možným 
zneužitím diagnostických aplikací umělé 
inteligence a vyzývá k zajištění záruk 
schopnosti a motivace v oblasti umělé 
inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že v odvětví zdravotní 
péče by údaje pocházející od pacientů 
využívajících technologie umělé 
inteligence měly splňovat všechny 
požadavky na ochranu soukromí 
stanovené v obecném nařízení o ochraně 
osobních údajů a že generované údaje by 
v žádném případě měly přispívat k 
jakékoli diskriminaci (známé nebo nové); 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zaručily, že soukromým společnostem, 
jako jsou zdravotní nebo životní 
pojišťovny, bude k údajům zamezen 
přístup a aby u pacientů bylo plně 
respektováno jejich „právo být 
zapomenut“ ;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje propojení reflexe 
etického rámce umělé a evropské strategie 
údajů; požaduje zavedení koncepce údajů 
veřejného zájmu nebo údajů obecného 
zájmu pro soukromé údaje, jejichž 
zpřístupnění je odůvodněno cílem 
veřejného výzkumu (výroba a spotřeba 
energie, údaje o biologické rozmanitosti, 
údaje o klimatu atd.) v souladu s činností 
fóra o dozoru nad internetem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 130
Adam Jarubas
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Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že otázka 
neprůhlednosti „černé skříňky“ umělé 
inteligence v hlubokém učení strojů, jeho 
složitost a částečně autonomní chování by 
mohly bránit prosazování acquis Unie, 
včetně jejích etických hodnot a norem, a 
oslabit unijní ekosystém umělé inteligence 
spočívající v důvěře mezi investory a 
spotřebiteli, což by bránilo ekosystému 
excelence Unie v oblasti umělé 
inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby podporovala a 
financovala rozvoj umělé inteligence 
zaměřené na člověka, robotiky a 
souvisejících technologií, které řeší výzvy 
v oblasti životního prostředí a klimatu a 
zajišťují rovný přístup k požívání 
základních práv prostřednictvím daní, 
zadávání veřejných zakázek nebo jiných 
pobídek;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že uživatelé by měli 
mít plnou kontrolu nad svými údaji, které 
by neměly být používány k jejich 
poškození nebo diskriminaci; při 
navrhování systémů umělé inteligence se 
proto nesmí zapomínat na zaručení 
důvěrnosti a ochrany údajů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 133
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby sladily 
programy v oblasti lékařského vzdělávání 
a odborné přípravy s vývojem umělé 
inteligence a rovněž povědomím o 
etických výzvách spojených s používáním 
umělé inteligence;

Or. pl

Pozměňovací návrh 134
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že algoritmy a stroje, 
které mají schopnost se učit a vyvíjet, by 
měly být koncipovány transparentním a 
ohleduplným způsobem již ve fázi návrhu, 
přičemž by měla být věnována zvláštní 
pozornost jejich důsledkům pro tělesnou a 
duševní pohodu pracovníků a 
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spotřebitelů; zejména trvá na tom, že 
pracovníci by měli mít právo na vysvětlení 
rozhodnutí přijatých algoritmy, aby se 
snížila nejistota a neprůhlednost, která 
poškozuje dlouhodobý blahobyt 
pracovníků; žádá Komisi a členské státy, 
aby za tímto účelem přijaly právní 
předpisy; naléhavě žádá Komisi, aby 
navrhla legislativní iniciativu týkající se 
pracovníků platforem s cílem poskytnout 
jim právní ochranu nezbytnou pro jejich 
tělesnou a duševní pohodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 135
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. požaduje, aby Unie vedla iniciativy 
podporující interpretovatelné algoritmy, 
vysvětlitelnou umělou inteligenci (xAI), 
symbolické uvažování umělé inteligence, 
transparentní testovací postupy umělé 
inteligence, a to tak, že ukáže, že uvedené 
technologie lze kombinovat s hlubokými 
neurálními sítěmi, a poukáže na její 
legální, etické a často i obchodní výhody, 
ale také bude prosazovat metody na 
určení rizik spojených s různými 
technologickými možnostmi, které 
využívají mimo jiné i zkušeností Úřadu 
komisaře Spojeného království pro 
informace (ICO) a pokynů vydané 
Institutem Alana Turinga s názvem 
„Vysvětlení rozhodnutí přijímaných s 
umělou inteligencí“, což ukazuje, že i 
velmi složité neuronové systémy umělé 
inteligence lze dostatečně interpretovat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. opakuje, že příležitosti a rizika 
spojená s těmito technologiemi mají 
globální rozměr, který vyžaduje jednotný 
harmonizovaný přístup na mezinárodní 
úrovni; vyzývá Komisi, aby v 
dvoustranných a mnohostranných 
prostředích pracovala na prosazování a 
zajištění dodržování etických pravidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vítá evropskou strategii pro data, 
která bude řešit budoucí výzvy pro Unii v 
této oblasti, jež má klíčový význam pro 
pokrok v oblasti umělé inteligence, a 
hledat evropské příležitosti pro 
konkurenční výhodu v nové ekonomice 
založené na datech, zejména v rostoucím 
odvětví decentralizovaných, neosobních 
údajů pocházejících z průmyslu, 
podnikání a veřejného sektoru a ze 
zařízení na okraji sítě, která by měla v 
roce 2025 představovat 80 % ze 175 
zettabajtů a zvrátit stávající poměry;

Or. en

Pozměňovací návrh 138



AM\1206810CS.docx 81/102 PE652.646v01-00

CS

Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. zdůrazňuje, že ekonomika 
založená na datech, která pohání rozvoj 
umělé inteligence, a proto se nazývá 
ropou 21. století, není bez rizik; 
zdůrazňuje, že etické, a tudíž i právní 
problémy spojené s umělou inteligencí 
přesahují rámec ochrany údajů a 
soukromí a sahají až k odpovědnosti za 
datové prostředí používané pro odbornou 
přípravu, testování a v některých 
případech i pro vkládání údajů 
používaných pro vlastní přizpůsobení 
algoritmů během fungování, což může 
vést k předpojatosti, diskriminaci nebo 
chybám; vítá požadavky navržené v bílé 
knize týkající se vysoce rizikových údajů o 
odborné přípravě v oblasti umělé 
inteligence, které se zabývají i bezpečností 
– dostatečně široké údaje, které pokrývají 
všechny relevantní scénáře, aby se 
zabránilo nebezpečným situacím, jako je 
diskriminace – dostatečně reprezentativní 
údaje, které budou náležitě odrážet 
sociální prostředí, na něž se vztahuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. podporuje názor, že sedm 
požadavků na umělou inteligenci 
uvedených v etických pokynech 
pro důvěryhodnou umělou inteligenci, 
které vytvořila odborná skupina na vysoké 

7. podporuje názor, že sedm 
požadavků na umělou inteligenci 
uvedených v etických pokynech 
pro důvěryhodnou umělou inteligenci, 
které vytvořila odborná skupina na vysoké 
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úrovni pro umělou inteligenci, představují 
solidní základ společného etického rámce 
Unie v oblasti umělé inteligence, který se 
zabývá mj. etickými aspekty aplikací 
umělé inteligence v oblasti životního 
prostředí, zdravotnictví a ochrany potravin; 
vyzývá ke zdokonalení unijních právních 
předpisů týkajících se transparentnosti, 
dohledatelnosti a dohledu ze strany 
člověka, které byly v rámci zpětné vazby 
na uvedené pokyny získané 
od 350 organizací označeny za oblast, 
kterou je nutné dále zlepšit; vybízí navíc 
k vytvoření etického rámce Unie v oblasti 
umělé inteligence v duchu otevřenosti vůči 
činnosti dalších mezinárodních partnerů, 
kteří sdílejí hodnoty Unie, např. Římské 
výzvy k zajištění etiky v oblasti umělé 
inteligence, kterou zveřejnil papež 
František;

úrovni pro umělou inteligenci, představují 
solidní základ společného etického rámce 
Unie v oblasti umělé inteligence, který se 
zabývá mj. etickými aspekty aplikací 
umělé inteligence v oblasti životního 
prostředí, zdravotnictví a ochrany potravin; 
vyzývá ke zdokonalení unijních právních 
předpisů týkajících se transparentnosti, 
dohledatelnosti a dohledu ze strany 
člověka, které byly v rámci zpětné vazby 
na uvedené pokyny získané 
od 350 organizací označeny za oblast, 
kterou je nutné dále zlepšit; vybízí navíc 
k vytvoření etického rámce Unie v oblasti 
umělé inteligence v duchu otevřenosti vůči 
činnosti dalších mezinárodních partnerů, 
kteří sdílejí hodnoty Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. podporuje názor, že sedm 
požadavků na umělou inteligenci 
uvedených v etických pokynech 
pro důvěryhodnou umělou inteligenci, 
které vytvořila odborná skupina na vysoké 
úrovni pro umělou inteligenci, představují 
solidní základ společného etického rámce 
Unie v oblasti umělé inteligence, který se 
zabývá mj. etickými aspekty aplikací 
umělé inteligence v oblasti životního 
prostředí, zdravotnictví a ochrany potravin; 
vyzývá ke zdokonalení unijních právních 
předpisů týkajících se transparentnosti, 
dohledatelnosti a dohledu ze strany 
člověka, které byly v rámci zpětné vazby 
na uvedené pokyny získané 

7. podporuje názor, že sedm 
požadavků na umělou inteligenci 
uvedených v etických pokynech 
pro důvěryhodnou umělou inteligenci, 
které vytvořila odborná skupina na vysoké 
úrovni pro umělou inteligenci, představují 
solidní základ společného etického rámce 
Unie v oblasti umělé inteligence, který se 
zabývá mj. etickými aspekty aplikací 
umělé inteligence v oblasti životního 
prostředí, zdravotnictví a ochrany potravin; 
vyzývá ke zdokonalení unijních právních 
předpisů týkajících se transparentnosti, 
dohledatelnosti a dohledu ze strany 
člověka, které byly v rámci zpětné vazby 
na uvedené pokyny získané 
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od 350 organizací označeny za oblast, 
kterou je nutné dále zlepšit; vybízí navíc 
k vytvoření etického rámce Unie v oblasti 
umělé inteligence v duchu otevřenosti vůči 
činnosti dalších mezinárodních partnerů, 
kteří sdílejí hodnoty Unie, např. Římské 
výzvy k zajištění etiky v oblasti umělé 
inteligence, kterou zveřejnil papež 
František;

od 350 organizací označeny za oblast, 
kterou je nutné dále zlepšit; vybízí navíc 
k vytvoření etického rámce Unie v oblasti 
umělé inteligence v duchu otevřenosti vůči 
činnosti dalších mezinárodních partnerů, 
kteří sdílejí hodnoty Unie, zejména OSN a 
Rady Evropy, která má k dispozici 
Evropskou etickou chartu pro používání 
umělé inteligence v soudních systémech a 
také vlastní právní výzkumné středisko, 
jakým je ad hoc Výbor pro umělou 
inteligenci (CAHAI);

Or. fr

Pozměňovací návrh 141
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. podporuje názor, že sedm 
požadavků na umělou inteligenci 
uvedených v etických pokynech 
pro důvěryhodnou umělou inteligenci, 
které vytvořila odborná skupina na vysoké 
úrovni pro umělou inteligenci, představují 
solidní základ společného etického rámce 
Unie v oblasti umělé inteligence, který se 
zabývá mj. etickými aspekty aplikací 
umělé inteligence v oblasti životního 
prostředí, zdravotnictví a ochrany potravin; 
vyzývá ke zdokonalení unijních právních 
předpisů týkajících se transparentnosti, 
dohledatelnosti a dohledu ze strany 
člověka, které byly v rámci zpětné vazby 
na uvedené pokyny získané 
od 350 organizací označeny za oblast, 
kterou je nutné dále zlepšit; vybízí navíc 
k vytvoření etického rámce Unie v oblasti 
umělé inteligence v duchu otevřenosti vůči 
činnosti dalších mezinárodních partnerů, 
kteří sdílejí hodnoty Unie, např. Římské 
výzvy k zajištění etiky v oblasti umělé 
inteligence, kterou zveřejnil papež 

7. podporuje názor, že sedm 
požadavků na umělou inteligenci 
uvedených v etických pokynech 
pro důvěryhodnou umělou inteligenci, 
které vytvořila odborná skupina na vysoké 
úrovni pro umělou inteligenci, představují 
solidní základ společného etického rámce 
Unie v oblasti umělé inteligence s řádným 
právním zakotvením, který se zabývá mj. 
etickými aspekty aplikací umělé 
inteligence v oblasti životního prostředí, 
zdravotnictví a ochrany potravin; vyzývá 
ke zdokonalení unijních právních předpisů 
týkajících se transparentnosti, 
dohledatelnosti a dohledu ze strany 
člověka, které byly v rámci zpětné vazby 
na uvedené pokyny získané 
od 350 organizací označeny za oblast, 
kterou je nutné dále zlepšit; vybízí navíc 
k vytvoření etického rámce Unie v oblasti 
umělé inteligence v duchu otevřenosti vůči 
činnosti dalších mezinárodních partnerů, 
kteří sdílejí hodnoty Unie, např. Římské 
výzvy k zajištění etiky v oblasti umělé 
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František; inteligence, kterou zveřejnil papež 
František;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá k zajištění transparentnosti, 
odpovědnosti, auditovatelnosti, 
předvídatelnosti a odpovědnosti, neboť 
občané, pacienti a uživatelé by měli být při 
interakci se systémem využívajícím 
umělou inteligenci informováni tak, že 
jim budou jasně a srozumitelně vysvětleny 
používané údaje, fungování algoritmu, 
jeho účel, výsledky a možná nebezpečí; 
zdůrazňuje, že transparentnost a 
vysvětlitelnost jsou zásadní pro zajištění 
důvěry v tyto technologie; domnívá se, že 
vysvětlení by mělo být doplněno 
auditovatelností a sledovatelností, neboť 
dodržování těchto zásad je zárukou 
odpovědnosti; připomíná, že aplikace 
umělé inteligence mohou člověka 
překonat v úzce specifických úkolech, 
zatímco v celkové analýze selhávají; 
vyzývá k lidskému dohledu, profesní 
odpovědnosti a předvídatelnosti systému, 
které by měly mít před systémem umělé 
inteligence přednost;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
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Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. podporuje doporučení skupiny 
odborníků na vysoké úrovni pro umělou 
inteligenci zřídit 720 expertních křesel pro 
etiku umělé inteligence, „jedno pro 
každou hlavní evropskou univerzitu“; 
domnívá se, že odborníci jmenovaní do 
těchto funkcí by rovněž mohli posílit 
vazby mezi vědou a občanskou 
společností, a to svoláním veřejných 
diskusí, výkladem výzkumu a 
poskytováním interdisciplinárních 
informací pro novou generaci studentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že každá fyzická nebo 
právnická osoba by měla mít možnost 
domáhat se nápravy rozhodnutí vydaného 
vysoce rizikovou umělou inteligencí, 
robotikou nebo související technologií na 
úkor této osoby a že jakékoli rozhodnutí 
přijaté umělou inteligencí by mělo 
podléhat přísnému lidskému ověření a 
řádnému procesu; navrhuje, aby záruky 
týkající se využívání vysoce rizikové umělé 
inteligence, robotiky a souvisejících 
technologií v rámci rozhodnutí veřejné 
moci, včetně pravidelného posuzování a 
případného přezkumu regulačního rámce 
s cílem udržet krok s technologickým 
vývojem, stanovily závazné pokyny týkající 
se metodiky posuzování souladu, jimiž by 
se měly řídit vnitrostátní orgány dohledu, 
a aby byly stanoveny nezávazné pokyny 
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určené vývojářům, provozovatelům a 
uživatelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na výhody umělé 
inteligence při prevenci a léčbě nemocí, 
které dobře ilustruje příklad, kdy umělá 
inteligence předpověděla epidemii 
onemocnění COVID-19 dříve než WHO; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci 
reformy, kterou si vyžádala koronavirová 
krize, vybavila Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí právním 
rámcem a zdroji, které by mu umožnily 
nezávisle shromažďovat nezbytné údaje, 
mj. pomocí řešení v oblasti umělé 
inteligence;

8. poukazuje na výhody umělé 
inteligence při prevenci a léčbě nemocí a 
pozorování změny klimatu, zejména v 
případě zoonóz, jako je Covid-19, a na 
vývoj a kontaminaci, jež jsou umocněny 
odlesňováním; poukazuje na to, že vývoj a 
používání monitorovacích technologií 
umělé inteligence pro reakci na pandemii 
Covid-19 vyvolalo mnoho etických otázek 
týkajících se práv uživatelů; dále 
poukazuje na to, že některé sledovací 
aplikace jednoznačně porušovaly etické 
hodnoty Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 146
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solíís 
Pérez

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na výhody umělé 
inteligence při prevenci a léčbě nemocí, 
které dobře ilustruje příklad, kdy umělá 
inteligence předpověděla epidemii 
onemocnění COVID-19 dříve než WHO; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci 
reformy, kterou si vyžádala koronavirová 

8. poukazuje na výhody umělé 
inteligence při prevenci a léčbě nemocí, 
které dobře ilustruje příklad, kdy umělá 
inteligence předpověděla epidemii 
onemocnění COVID-19 dříve než WHO; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby v dostatečné 
míře vybavila Evropské středisko pro 
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krize, vybavila Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí právním 
rámcem a zdroji, které by mu umožnily 
nezávisle shromažďovat nezbytné údaje, 
mj. pomocí řešení v oblasti umělé 
inteligence;

prevenci a kontrolu nemocí zdroji, které by 
mu umožnily využívat řešení v oblasti 
umělé inteligence a nezávisle 
shromažďovat nezbytné údaje, s cílem řešit 
problémy odhalené krizí způsobené 
onemocněním COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na výhody umělé 
inteligence při prevenci a léčbě nemocí, 
které dobře ilustruje příklad, kdy umělá 
inteligence předpověděla epidemii 
onemocnění COVID-19 dříve než WHO; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci 
reformy, kterou si vyžádala koronavirová 
krize, vybavila Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí právním 
rámcem a zdroji, které by mu umožnily 
nezávisle shromažďovat nezbytné údaje, 
mj. pomocí řešení v oblasti umělé 
inteligence;

8. poukazuje na výhody umělé 
inteligence pro veřejné zdraví a 
při prevenci a léčbě nemocí, které dobře 
ilustruje příklad, kdy umělá inteligence 
předpověděla hrozby pro veřejné zdraví, u 
nichž lze orgánům, jako je ECDC a WHO, 
poskytnout včasné varování; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby v rámci reformy, 
kterou si vyžádala koronavirová krize, 
vybavila Evropské středisko pro prevenci a 
kontrolu nemocí právním rámcem a zdroji, 
které by mu umožnily nezávisle 
shromažďovat nezbytné údaje ve spojení s 
členskými státy, mj. pomocí řešení 
v oblasti umělé inteligence;

Or. pt

Pozměňovací návrh 148
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na výhody umělé 
inteligence při prevenci a léčbě nemocí, 

8. poukazuje na výhody umělé 
inteligence při prevenci a léčbě nemocí, 
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které dobře ilustruje příklad, kdy umělá 
inteligence předpověděla epidemii 
onemocnění COVID-19 dříve než WHO; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci 
reformy, kterou si vyžádala koronavirová 
krize, vybavila Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí právním 
rámcem a zdroji, které by mu umožnily 
nezávisle shromažďovat nezbytné údaje, 
mj. pomocí řešení v oblasti umělé 
inteligence;

které dobře ilustruje příklad, kdy umělá 
inteligence předpověděla epidemii 
onemocnění COVID-19 dříve než WHO; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci 
reformy, kterou si vyžádala koronavirová 
krize, vybavila Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí právním 
rámcem a zdroji, které by mu umožnily 
nezávisle a při dodržování pravidel pro 
ochranu osobních údajů a soukromí 
shromažďovat nezbytné údaje, mj. pomocí 
řešení v oblasti umělé inteligence;

Or. fr

Pozměňovací návrh 149
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na výhody umělé 
inteligence při prevenci a léčbě nemocí, 
které dobře ilustruje příklad, kdy umělá 
inteligence předpověděla epidemii 
onemocnění COVID-19 dříve než WHO; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci 
reformy, kterou si vyžádala koronavirová 
krize, vybavila Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí právním 
rámcem a zdroji, které by mu umožnily 
nezávisle shromažďovat nezbytné údaje, 
mj. pomocí řešení v oblasti umělé 
inteligence;

8. poukazuje na výhody umělé 
inteligence při prevenci, léčbě a kontrole 
nemocí, které dobře ilustruje příklad, kdy 
umělá inteligence předpověděla epidemii 
onemocnění COVID-19 dříve než WHO; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci 
reformy, kterou si vyžádala koronavirová 
krize, vybavila Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí, jakož i 
agenturu EMA, právním rámcem a zdroji, 
které by jim umožnily nezávisle 
shromažďovat nezbytné údaje, mj. pomocí 
řešení v oblasti umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. poukazuje na výhody umělé 
inteligence při prevenci a léčbě nemocí, 
které dobře ilustruje příklad, kdy umělá 
inteligence předpověděla epidemii 
onemocnění COVID-19 dříve než WHO; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci 
reformy, kterou si vyžádala koronavirová 
krize, vybavila Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí právním 
rámcem a zdroji, které by mu umožnily 
nezávisle shromažďovat nezbytné údaje, 
mj. pomocí řešení v oblasti umělé 
inteligence;

8. poukazuje na výhody umělé 
inteligence při prevenci a léčbě nemocí, 
které dobře ilustruje příklad, kdy umělá 
inteligence předpověděla epidemii 
onemocnění COVID-19 dříve než WHO; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci 
reformy, kterou si vyžádala koronavirová 
krize, vybavila Evropské středisko pro 
prevenci a kontrolu nemocí právním 
rámcem a zdroji, které by mu umožnily 
nezávisle shromažďovat nezbytné 
anonymizované údaje, mj. pomocí řešení 
v oblasti umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že vývoj aplikací 
umělé inteligence by mohl snížit náklady 
a zvýšit objem dostupných služeb, např. 
zdravotnických služeb, veřejné dopravy, 
zemědělství 2.0, aby byly cenově 
dostupnější pro širší spektrum 
společnosti; zdůrazňuje, že aplikace umělé 
inteligence mohou rovněž vést k nárůstu 
nezaměstnanosti, tlaku na systémy 
sociální péče a ke zvýšení chudoby; 
zdůrazňuje v souladu s hodnotami 
zakotvenými v článku 3 Smlouvy o 
Evropské unii potřebu přizpůsobit 
transformaci Unie v oblasti umělé 
inteligence socioekonomickým kapacitám, 
přiměřené sociální ochraně, vzdělávání a 
vytváření alternativních pracovních míst; 
vyzývá k zvážení zřízení Fondu Unie pro 
přizpůsobení se umělé inteligenci, který 
bude vycházet ze zkušeností Evropského 
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fondu pro přizpůsobení se globalizaci 
(EFG) nebo v současnosti vytvořeného 
Fondu pro spravedlivou transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá k nepropadnutí víře v 
technologická řešení a k zachování lidské 
složky v rozhodnutích a ve veřejné 
politice; zejména v odvětví zdravotnictví 
považuje za užitečnou přítomnost robotů 
na podporu práce lékařů a pečovatelů s 
cílem zlepšit lidské zkušenosti v oblasti 
diagnostiky a péče, aniž by se však 
zapomínalo na potřebu neodlidšťovat 
lékařskou praxi a péči o pacienty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 153
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. poukazuje na to, že využívání 
technologií pro sledování a dohledávání 
kontaktů veřejnými orgány během krize 
způsobené onemocněním COVID-19 a 
dalších možných mimořádných 
zdravotních situací by mohlo být v 
rozporu s ochranou údajů; připomíná v 
této souvislosti pokyny Komise k žádostem 
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podporujícím boj proti pandemii COVID-
19 v souvislosti s ochranou údajů a 
potřebou proporcionality, časového 
omezení, sladění s evropskými hodnotami 
a dodržování lidské důstojnosti a 
základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá k vytvoření společných 
evropských databází analyzovaných 
umělou inteligencí ve zdravotnictví pro 
využívání anonymizovaných lékařských 
údajů pro rychlejší, dřívější a přesnější 
diagnostiku, neboť umělá inteligence a 
robotika přinášejí obrovské příležitosti a 
okamžitě jsou schopny zpracovat obrovské 
množství údajů; domnívá se, že aby tyto 
systémy mohly účinně fungovat, potřebují 
dostatečné množství srovnatelných údajů, 
a současně musí dodržovat obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů a 
chránit osobní údaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. konstatuje, že vzhledem k 
rostoucímu rozvoji aplikací umělé 
inteligence, které vyžadují výpočetní, 
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skladovací a energetické zdroje, by měl být 
v průběhu jejich životního cyklu 
zohledněn dopad systémů umělé 
inteligence na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje, že umělá inteligence a 
robotika mohou mít řadu výhod pro naše 
životní prostředí, zdraví a bezpečnost 
potravin, neboť dematerializace 
hospodářství snižuje závislost Unie na 
surovinách nebo na zvýšeném využívání 
personalizované medicíny; zdůrazňuje 
však, že uhlíková stopa zůstává stále 
vysoká; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
studii o dopadu uhlíkové stopy 
technologie umělé inteligence a o 
pozitivních a negativních dopadech 
přechodu na používání technologie umělé 
inteligence spotřebiteli; dále vyzývá 
Komisi, aby zahrnula informace o této 
stopě do společného evropského datového 
prostoru pro inteligentní oběhové 
aplikace, který předpokládá akční plán 
EU pro oběhové hospodářství, a aby se 
konkrétně zabývala těmito technologiemi 
v rámci klíčového hodnotového řetězce 
IKT výše uvedeného plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Sirpa Pietikäinen
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Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. vyzývá k vytvoření evropské 
standardizované interoperability aplikací 
elektronického zdravotnictví a vytvoření 
společného evropského přístupu k údajům 
pro lékařské předpisy, diagnózy a lékařské 
zprávy, které budou jednoduše přístupné 
všem občanům Unie a ve všech členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. vyzývá ke vzdělávání odborníků v 
oblasti ochrany životního prostředí, zdraví 
a bezpečnosti potravin, které je připraví 
na aplikace umělé inteligence a zvýší 
povědomí o rizicích a etických výzvách 
spojených s umělou inteligencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. domnívá se, že umělá inteligence a 
robotika mohou přinést značné zlepšení v 
oblasti kontroly zdravotnických 
prostředků a usnadnit každodenní práci 
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zdravotnických pracovníků; domnívá se, 
že u kritických zdravotnických prostředků 
je třeba zavést záložní systém pro 
monitorování a zabezpečení funkčnosti 
prostředku v jakékoli možné situaci, kdy 
dochází k interferenci, a že je třeba vzít v 
úvahu a zmírňovat možné kybernetické 
hrozby při kontrole takových prostředků; 
zdůrazňuje, že vedle hackerů a vnějších 
hrozeb mohou kybernetické hrozby 
pocházet také z lidských nebo systémových 
chyb a že je nezbytné mít zavedeny a 
funkční odpovídající záložní systémy; dále 
se domnívá, že Unie by měla vytvořit 
záložní plán rozvoje umělé inteligence, 
který by řešil případné problémy 
systémových ovladačů umělé inteligence, 
které by udělaly chybu;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. zdůrazňuje, že veřejný sektor by se 
měl spíše zaměřit na řešení sociálních 
problémů než na vytváření využívání 
umělé inteligence pro své vlastní účely; 
vyzývá ke zlepšení předpisů a pokynů 
Unie pro zadávání veřejných zakázek, 
včetně zadávání zelených veřejných 
zakázek v EU, aby při příslušných 
hodnotících řízeních týkajících se 
nabídkových řízení bralo v úvahu, zda 
daná otázka vyžaduje použití systému 
umělé inteligence, a aby bylo možné 
sledovat alternativní způsoby realizace v 
případech, kdy hodnocení ukazuje, že 
takové řešení nezahrnující umělou 
inteligenci sociální problém řeší lépe;

Or. en
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Pozměňovací návrh 161
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 8 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8d. domnívá se, že je důležité zajistit, 
aby v systému umělé inteligence nebo při 
navrhování domén nebyl nikdo ponechán 
stranou, zejména pokud jde o využití 
spotřebiteli; zdůrazňuje, že systémy by 
měly být zaměřené na uživatele a produkty 
a služby umělé inteligence, které jsou pro 
všechny osoby dostupné bez ohledu na 
jejich věk, pohlaví, schopnosti nebo 
charakteristiky, a že systémy umělé 
inteligence by neměly mít univerzální 
přístup a měly by zohledňovat zásady 
univerzálního designu, které se zabývají 
co nejširší škálou uživatelů, a to v souladu 
s příslušnými normami přístupnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá k zajištění dostatečných 
finančních zdrojů k transformaci Unie 
v oblasti umělé inteligence; podporuje 
náročný cíl stanovený v bílé knize Komise, 
kterým je přilákat v Unii v příštích 
deseti letech ve formě veřejných 
a soukromých investic 200 miliard EUR; 
vítá pozornost, která je věnována 
nedostatkům ekosystémů v oblasti umělé 
inteligence v méně rozvinutých regionech 
a potřebám malých, středních 

9. vyzývá k zajištění dostatečných 
finančních zdrojů k transformaci Unie 
v oblasti umělé inteligence; podporuje 
náročný cíl stanovený v bílé knize Komise, 
kterým je přilákat v Unii v příštích 
deseti letech ve formě veřejných 
a soukromých investic 200 miliard EUR; 
vítá pozornost, která je věnována 
nedostatkům ekosystémů v oblasti umělé 
inteligence v méně rozvinutých regionech 
a potřebám malých, středních 
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a začínajících podniků; vyzývá Komisi, 
aby usnadnila zeměpisně vyvážený přístup 
k veškerému financování v oblasti umělé 
inteligence, mj. v případě malých, 
středních a začínajících podniků; 
zdůrazňuje, že nové cíle Unie nesmějí vést 
k její menší angažovanosti při dosahování 
dlouhodobých priorit, jako je SZP 
a politika soudržnosti.

a začínajících podniků; vyzývá Komisi, 
aby usnadnila zeměpisně vyvážený přístup 
k veškerému financování v oblasti umělé 
inteligence, mj. v případě malých, 
středních a začínajících podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá k zajištění dostatečných 
finančních zdrojů k transformaci Unie 
v oblasti umělé inteligence; podporuje 
náročný cíl stanovený v bílé knize Komise, 
kterým je přilákat v Unii v příštích 
deseti letech ve formě veřejných 
a soukromých investic 200 miliard EUR; 
vítá pozornost, která je věnována 
nedostatkům ekosystémů v oblasti umělé 
inteligence v méně rozvinutých regionech 
a potřebám malých, středních 
a začínajících podniků; vyzývá Komisi, 
aby usnadnila zeměpisně vyvážený přístup 
k veškerému financování v oblasti umělé 
inteligence, mj. v případě malých, 
středních a začínajících podniků; 
zdůrazňuje, že nové cíle Unie nesmějí vést 
k její menší angažovanosti při dosahování 
dlouhodobých priorit, jako je SZP 
a politika soudržnosti.

9. vyzývá k zajištění dostatečných 
finančních zdrojů k transformaci Unie 
v oblasti umělé inteligence; podporuje 
náročný cíl stanovený v bílé knize Komise, 
kterým je přilákat v Unii v příštích 
deseti letech ve formě veřejných 
a soukromých investic 200 miliard EUR; 
vítá pozornost, která je věnována 
nedostatkům ekosystémů v oblasti umělé 
inteligence v méně rozvinutých regionech 
a potřebám malých, středních 
a začínajících podniků; vyzývá Komisi, 
aby určila veřejnou infrastrukturu a 
podporovala upřednostňování financování 
v oblasti umělé inteligence určené na 
zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně, obnovitelné 
zdroje energie a zdraví; zdůrazňuje, že 
nové cíle Unie nesmějí vést k její menší 
angažovanosti při dosahování 
dlouhodobých priorit, jako je SZP, politika 
soudržnosti, Zelená dohoda a plán obnovy 
po krizi způsobené onemocněním COVID-
19.
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Or. en

Pozměňovací návrh 164
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyjadřuje politování nad tím, že 
rozvoj digitálního zemědělství 
podporovaný Evropskou komisí v rámci 
reformy SZP posiluje uchopení 
průmyslového zemědělského systému 
způsobem, který je obzvláště škodlivý pro 
životní prostředí a biologickou 
rozmanitost; požaduje, aby se digitální 
technologie používaly při vývoji 
evropského zemědělského modelu 
založeného na agroekologii; vyzývá k 
podpoře platforem s otevřeným zdrojovým 
kódem, které provozují přímo zemědělci 
organizující vzájemnou pomoc a sdílení 
osvědčených postupů mezi zemědělci, 
propojující přímo, v rámci krátkého 
dodavatelského řetězce výrobce potravin a 
jejich spotřebitele; trvá na tom, aby si 
zemědělci ponechali vlastnictví a kontrolu 
nad údaji získanými na svých farmách, a 
to i poté, co byly shromážděny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že vývoj umělé 
inteligence a souvisejících technologií 
vyvolává otázku uchovávání údajů a 
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způsobeného znečištění; připomíná 
fakticky vysoké energetické náklady na 
ukládání údajů v datových centrech, které 
samo o sobě představuje 4 % celosvětové 
spotřeby elektřiny; v tomto ohledu a 
souběžně s iniciativami zahájenými 
společnostmi GAFAM vyzývá EU, aby 
uvažovala o zřízení evropských „zelených 
datových center“, která by EU umožnila 
zajistit její nezávislost ve shromažďování 
a správě údajů při současném zajištění 
etické a udržitelné povahy tohoto úložiště;

Or. fr

Pozměňovací návrh 166
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyzývá k zajištění jasnějšího 
právního rámce a dostatečného 
financování pro agenturu EMA a 
příslušné vnitrostátní orgány v oblasti 
léčivých přípravků na podporu inovací a 
aspektů veřejného zdraví souvisejících s 
umělou inteligencí v lékařském životním 
cyklu, zejména s cílem shromažďovat a 
analyzovat skutečné zdravotní údaje, které 
mohou vytvořit další důkazy o léčivých 
přípravcích na podporu výzkumu a vývoje 
a optimalizovat bezpečné a účinné 
využívání stávajících léčivých přípravků v 
zájmu pacientů a evropských systémů 
zdravotní péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
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Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. dále připomíná, že „datová 
centra“, která jsou nezbytná pro vývoj 
vhodné umělé inteligence, jsou známa 
jako zdroj velké ztráty tepla s 
indukovaným ekologickým dopadem; 
navrhuje, aby byla v rámci etických úvah 
o rozvoji umělé inteligence zmíněna 
možnost přijetí etické charty pro podniky 
za účelem vytvoření oběhového 
hospodářství pro opětovné využívání tepla 
produkovaného těmito datovými centry;

Or. fr

Pozměňovací návrh 168
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vyzývá Komisi, aby zavedla 
dočasný zákaz přebírání evropských 
společností zabývajících se umělou 
inteligencí a robotikou, které jsou v 
současné době podhodnocené nebo mají 
obchodní problémy v důsledku 
koronavirové krize;

Or. fr

Pozměňovací návrh 169
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. připomíná, že etický rámec pro 
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umělou inteligenci by se neměl omezovat 
pouze na otázku údajů a jejich použití, ale 
také na podmínky související s výrobou 
technologií umělé inteligence; v této 
souvislosti připomíná, že nezbytné 
suroviny, jakož i výrobní řetězce se 
většinou nacházejí ve třetích zemích, kde 
pracovní a zpracovatelské podmínky 
nesplňují etické normy očekávané 
Evropskou unií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 170
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. podporuje Komisi při vytváření 
seznamu aktiv a společností v „kritických“ 
oblastech, jako jsou zdravotnictví, 
lékařský výzkum, biotechnologie, digitální 
technologie, umělá inteligence, robotika a 
infrastruktura nezbytná pro naši 
bezpečnost a veřejný pořádek; žádá, aby 
byl stanoven práh s cílem zabránit tomu, 
že zahraniční společnosti získají většinu 
ve společnostech náležejících do 
kritických oblastí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 171
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 9 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9d. je si vědom hlavní úlohy, kterou 
mohou plnit umělá inteligence a digitální 
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technologie, pokud jde o lidské zdraví; v 
tomto ohledu vítá hlavní vývoj povolený v 
genomice, radiologii (zejména v detekci 
rakoviny), dermatologii nebo 
oftalmologii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 172
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 9 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9e. uznává výhody spojené se 
sledováním zdraví pomocí mobilní 
aplikace, zejména pro jednotlivé 
patologie, jako je závislost, nespavost, 
deprese nebo patologie, které vyžadují 
těžší léčbu, jako je epilepsie, 
Parkinsonova choroba nebo roztroušená 
skleróza;

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 9 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9f. připomíná však současné limity 
umělé inteligence, která i když se neustále 
vyvíjí, nemůže nahradit odborné znalosti 
lékaře a kontakt s lidmi; připomíná, že ve 
fázi našich znalostí o programování umělé 
inteligence zůstává odpovědnost na 
osobách, které programují jednotlivé 
algoritmy nebo poskytují informace v 
aplikaci; vyzývá Evropskou komisi, aby do 
tohoto rámce etických aspektů umělé 
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inteligence, robotiky a souvisejících 
technologií zahrnula základní zásadu, 
podle níž je umělá inteligence nadále 
nástrojem ve službách profesionálů a 
občanů; jedná se o zásadu, kterou by mělo 
právní postavení umělé inteligence jasně 
odrážet;

Or. fr


