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Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia je založená na etických 
hodnotách uvedených v článku 2 Zmluvy o 
Európskej únii;

A. keďže Únia je založená na 
hodnotách uvedených v článku 2 Zmluvy o 
Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia je založená na etických 
hodnotách uvedených v článku 2 Zmluvy o 
Európskej únii;

A. keďže Únia je založená na etických 
hodnotách uvedených v článku 2 Zmluvy o 
Európskej únii a na dodržiavaní zásady 
predbežnej opatrnosti stanovenej v článku 
191 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie;

Or. fr

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže rýchly pokrok v súčasnom 
vedeckom výskume a inovácii v oblasti 
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životného prostredia, zdravia a 
bezpečnosti potravín vyvolal množstvo 
dôležitých etických, právnych a sociálnych 
otázok, ktoré ovplyvňujú vzťah medzi 
vedou a spoločnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže výskumné a inovačné 
činnosti v oblasti životného prostredia, 
zdravia a bezpečnosti potravín, ktoré sa 
vykonávajú v Európe, musia byť v súlade 
s etickými zásadami a príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, 
právnymi predpismi Únie a 
medzinárodnými právnymi predpismi 
vrátane Charty základných práv 
Európskej únie a Európskeho dohovoru o 
ľudských právach a jeho dodatkových 
protokolov1a;
_________________
1a Článok 19 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 
11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje 
program Horizont 2020 – rámcový 
program pre výskum a inováciu (2014 – 
2020) a zrušuje rozhodnutie č. 
1982/2006/ES (Text s významom pre 
EHP).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
César Luena, Manuel Pizarro, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Sara 
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Cerdas, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Romana Jerković, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Petar Vitanov

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže v článku 16 ZFEÚ sa 
uvádza, že každý má právo na ochranu 
svojich osobných údajov; keďže v článku 
22 všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov sa odkazuje na situáciu, keď sa 
údaje používajú len pri automatizovanom 
spracúvaní, a uznáva právo dotknutej 
osoby na to, aby sa na ňu nevzťahovalo 
rozhodnutie založené výlučne na 
automatizovanom spracúvaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže preteky o získanie vedúceho 
postavenia vo svete v oblasti umelej 
inteligencie, ktoré určia zdroj etických 
hodnôt a noriem formujúcich tento sektor 
na celom svete, naberajú na rýchlosti;

B. keďže preteky o získanie vedúceho 
postavenia vo svete v oblasti umelej 
inteligencie, ktoré ovplyvnia zdroj etických 
hodnôt a noriem formujúcich tento sektor 
na celom svete, naberajú na rýchlosti; 
keďže integráciu veľkých dát a 
technológií umelej inteligencie do 
systémov verejného zdravia a spoločnosti 
musia sprevádzať primerané pravidlá, 
normy a právne predpisy chrániace 
základné práva jednotlivcov a riešiace 
nové etické výzvy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 7
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže preteky o získanie vedúceho 
postavenia vo svete v oblasti umelej 
inteligencie, ktoré určia zdroj etických 
hodnôt a noriem formujúcich tento sektor 
na celom svete, naberajú na rýchlosti;

B. keďže preteky o získanie vedúceho 
postavenia vo svete v oblasti umelej 
inteligencie môžu viesť k pretekom ku 
dnu, pokiaľ ide o vnútroštátne predpisy; 
keďže je preto na Európskej únii, aby 
využila túto príležitosť na vypracovanie 
regulačného rámca, ktorý určí zdroj 
etických hodnôt a noriem formujúcich 
tento sektor na celom svete;

Or. fr

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže preteky o získanie vedúceho 
postavenia vo svete v oblasti umelej 
inteligencie, ktoré určia zdroj etických 
hodnôt a noriem formujúcich tento sektor 
na celom svete, naberajú na rýchlosti;

B. keďže preteky o získanie vedúceho 
postavenia vo svete v oblasti umelej 
inteligencie, ktoré určia etické hodnoty a 
normy formujúce tento sektor na celom 
svete, naberajú na rýchlosti a Únia by 
mala ísť zvyšku sveta príkladom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže preteky o získanie vedúceho 
postavenia vo svete v oblasti umelej 
inteligencie, ktoré určia zdroj etických 
hodnôt a noriem formujúcich tento sektor 
na celom svete, naberajú na rýchlosti;

B. keďže celosvetová konkurencia v 
oblasti rozvoja umelej inteligencie, ktoré 
určia zdroj etických hodnôt a noriem 
formujúcich tento sektor na celom svete, 
naberajú na rýchlosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže preteky o získanie vedúceho 
postavenia vo svete v oblasti umelej 
inteligencie, ktoré určia zdroj etických 
hodnôt a noriem formujúcich tento sektor 
na celom svete, naberajú na rýchlosti;

B. keďže preteky o získanie vedúceho 
postavenia vo svete v oblasti umelej 
inteligencie naberajú na rýchlosti, ale 
nemali by sa oddeľovať od etických 
hodnôt a noriem;

Or. pl

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže okrem opatrení EÚ mnohé 
tretie krajiny pracujú na svojich etických 
rámcoch a na celosvetovej úrovni existujú 
viaceré návrhy týkajúce sa zásad umelej 
inteligencie, medzi ktoré patria Zásady 
umelej inteligencie2a, ktoré podpísali 
členovia OECD v máji 2019, ministerské 
vyhlásenie skupiny G20 z roku 2019 o 
obchode a digitálnom hospodárstve, 
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ktorého príloha obsahuje zásady umelej 
inteligencie, usmernenia Rady Európy o 
umelej inteligencii a ochrane údajov2b a 
Globálna iniciatíva IEEE v oblasti etiky 
autonómnych a inteligentných systémov2c;
_________________
2a 
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

Pozmeňujúci návrh 12
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže hlavnými výskumnými a 
vývojovými centrami v oblasti umelej 
inteligencie sú Spojené štáty, EÚ a Čína, 
ktoré samotné predstavujú tri štvrtiny 
aktérov v oblasti umelej inteligencie, ktoré 
jednotlivo disponujú 28 %, 25 % a 23 % 
zdrojov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže EÚ v súčasnosti zaostáva za 
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Áziou a Severnou Amerikou, pokiaľ ide o 
investície a patenty v oblasti umelej 
inteligencie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 14
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie môžu byť prospešné pre 
spoločnosť v oblasti ekologickej 
transformácie, ochrany životného 
prostredia, odpadového hospodárstva, 
zmeny klímy, energetického manažérstva a 
efektívnosti, kvality ovzdušia, napr. 
inteligentné siete a elektromobilita;

C. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie môžu byť prospešné pre 
spoločnosť v oblasti ekologickej 
transformácie, ochrany životného 
prostredia, odpadového hospodárstva, 
zmeny klímy, energetického manažérstva a 
efektívnosti, kvality ovzdušia, napr. 
inteligentné siete a elektromobilita; keďže 
je však absolútne potrebné minimalizovať 
možnú ekologickú stopu robotiky, keďže 
sa očakáva, že používanie CPS a robotov 
povedie k zvýšeniu celkovej spotreby 
energie a množstva elektrického a 
elektronického odpadu; keďže napokon 
14 % existujúcich pracovných miest na 
úrovni oblasti OECD by mohlo v dôsledku 
automatizácie v priebehu nasledujúcich 
15 až 20 rokov zaniknúť, pričom sa 
očakáva, že ďalších 32 % sa radikálne 
zmení;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie môžu byť prospešné pre 
spoločnosť v oblasti ekologickej 
transformácie, ochrany životného 
prostredia, odpadového hospodárstva, 
zmeny klímy, energetického manažérstva a 
efektívnosti, kvality ovzdušia, napr. 
inteligentné siete a elektromobilita;

C. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie a iné nové digitálne 
technológie môžu byť prospešné pre 
spoločnosť v oblasti ekologickej 
transformácie, ochrany životného 
prostredia, odpadového hospodárstva, 
zmeny klímy, energetického manažérstva a 
efektívnosti, kvality ovzdušia, napr. 
inteligentné siete a elektromobilita; keďže 
používanie algoritmických systémov na 
reguláciu dohľadu a správania 
predstavuje vážnu hrozbu pre európske 
hodnoty a algoritmickú transparentnosť;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie môžu byť prospešné pre 
spoločnosť v oblasti ekologickej 
transformácie, ochrany životného 
prostredia, odpadového hospodárstva, 
zmeny klímy, energetického manažérstva a 
efektívnosti, kvality ovzdušia, napr. 
inteligentné siete a elektromobilita;

C. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie môžu byť prospešné pre 
spoločnosť a prispievať k rozvoju lepších 
stratégií a inovácií v oblasti ekologickej 
transformácie, ochrany životného 
prostredia (zvýšením efektívnosti 
poľnohospodárstva), odpadového 
hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy 
a prispôsobovania sa tejto zmene, 
ekologizácie rôznych priemyselných 
procesov, energetického a dopravného 
manažérstva a efektívnosti, kvality 
ovzdušia, napr. inteligentné siete a 
elektromobilita;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
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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
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie môžu byť prospešné pre 
spoločnosť v oblasti ekologickej 
transformácie, ochrany životného 
prostredia, odpadového hospodárstva, 
zmeny klímy, energetického manažérstva a 
efektívnosti, kvality ovzdušia, napr. 
inteligentné siete a elektromobilita;

C. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie môžu byť prospešné pre 
spoločnosť okrem iného v oblasti 
ekologickej transformácie, ochrany 
životného prostredia a biodiverzity, 
obehového hospodárstva a odpadového 
hospodárstva, zmeny klímy, energetického 
manažérstva a efektívnosti, kvality vôd a 
ovzdušia, pozorovania zeme a riadenia 
rizika;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie môžu byť prospešné pre 
spoločnosť v oblasti ekologickej 
transformácie, ochrany životného 
prostredia, odpadového hospodárstva, 
zmeny klímy, energetického manažérstva a 
efektívnosti, kvality ovzdušia, napr. 
inteligentné siete a elektromobilita;

C. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie môžu byť prospešné pre 
spoločnosť v oblasti ekologickej 
transformácie, ochrany životného 
prostredia, obehového hospodárstva, 
odpadového hospodárstva, zmeny klímy, 
energetického manažérstva a efektívnosti, 
kvality ovzdušia, napr. inteligentné siete a 
elektromobilita;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Manuel Bompard
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže počet tých, na ktorých bude 
mať zavedenie umelej inteligencie trvalý 
vplyv, je obrovský; keďže v tejto súvislosti 
boli nedávno prepustení novinári v 
spoločnosti Microsoft s cieľom nahradiť 
ich umelou inteligenciou poverenou 
rovnakým triedením obsahu; keďže sa 
okrem toho domnieva, že táto umelá 
inteligencia pravidelne propagovala 
články pochádzajúce z pochybných 
spravodajských serverov, dokonca aj 
falošné správy;

Or. fr

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže Komisia vo svojom 
digitálnom balíku uverejnenom 19. 
februára 2020 uvádza, že IKT v súčasnosti 
predstavujú 5 % až 9 % celosvetovej 
spotreby elektrickej energie a 2 % emisií 
CO2, a že objem prenesených a uložených 
údajov bude v nasledujúcich rokoch 
naďalej exponenciálne rásť; keďže v 
štúdii Spoločného výskumného centra z 
roku 2018 s názvom Artificial 
Intelligence/A European Perspective sa 
odhaduje, že dátové centrá a prenos 
údajov by mohli predstavovať 3 – 4 % 
celkovej spotreby energie v Únii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Frédérique Ries, Martin Hojsík, 
Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže riešenia umelej inteligencie 
môžu prispieť ku zníženiu súčasnej 
environmentálnej stopy odvetvia IKT, 
ktorá sa odhaduje na viac ako 2 % 
všetkých celosvetových emisií; keďže v 
európskej digitálnej stratégii sa navrhujú 
opatrenia v oblasti ekologickej 
transformácie pre digitálne odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. vzhľadom na energetickú bilanciu 
umelej inteligencie; keďže sa v súčasnosti 
v rámci projektu zaškoľovania 
štandardného prístroja emituje okolo 284 
ton ekvivalentu CO2 počas celého 
vývojového cyklu, t. j. päťnásobok emisií z 
automobilu, od výroby po jeho vyradenie; 
keďže odporúčať „internet vecí“ a 
súčasne bojovať proti klimatickej kríze je 
preto nezmysel a keďže naše spoločnosti 
musia urobiť zásadnú zmenu vo výrobe a 
spotrebe;

Or. fr
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Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže existuje súkromný a 
nezávislý výskum, ktorý varuje pred 
vysokou uhlíkovou stopou hĺbkového 
učenia a umelej inteligencie3a, a 
upozorňuje v tejto súvislosti na potrebu 
nájsť riešenia;
_________________
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

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže rozvoj umelej inteligencie, 
robotiky, automatizovaných rozhodnutí, 
strojového učenia a súvisiacich 
technológií je kľúčovým faktorom 
umožňujúcim splniť ciele zelenej dohody 
a dosiahnuť ciele zelenej dohody v 
mnohých rozličných odvetviach; keďže 
digitálne technológie môžu zvýšiť vplyv 
politík na zabezpečenie ochrany životného 
prostredia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže usmernenie č. 6 k 
oznámeniu Európskej komisie s názvom 
Budovanie dôvery v umelú inteligenciu 
sústredenú na človeka, založené na práci 
skupiny odborníkov sa zameriava na 
udržateľnosť a ekologickú zodpovednosť 
systémov umelej inteligencie; keďže 
uznanie obmedzených zdrojov planéty 
predstavuje etiku politiky Únie, ako to 
dokazuje zelená dohoda alebo vyhlásenie 
stavu klimatickej a environmentálnej 
núdze; keďže etický rámec pre umelú 
inteligenciu preto musí zahŕňať kritériá 
pre ekodizajn a recyklovateľnosť jeho 
komponentov;

Or. fr

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže riadne regulovaná umelá 
inteligencia by pomohla usmerňovať 
úsilie o dosiahnutie cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a pomohla by 
dosiahnuť ciele v oblasti klímy stanovené 
v Parížskej dohode;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže umelá inteligencia sa môže 
aplikovať takmer na všetky oblasti 
medicíny: biomedicínsky výskum, ktorého 
príkladom je antibiotikum Halicin 
objavené umelou inteligenciou alebo 
prínos k novým liečebným terapiám 
rakoviny, lekárskemu vzdelávaniu, 
klinickému rozhodovaniu, 
personalizovanej medicíne, psychiatrickej 
diagnóze a liečbe, v oblasti 
revolucionárskych robotických protéz a 
podporných systémov, telemedicíny a 
celkovej efektívnosti systémov zdravotnej 
starostlivosti;

D. keďže umelá inteligencia sa môže 
aplikovať takmer na všetky oblasti 
medicíny: biomedicínsky výskum, ktorého 
príkladom je antibiotikum Halicin 
objavené umelou inteligenciou alebo 
prínos k novým liečebným terapiám 
rakoviny, lekárskemu vzdelávaniu, 
klinickému rozhodovaniu, 
personalizovanej medicíne, psychiatrickej 
diagnóze a liečbe, v oblasti 
revolucionárskych robotických protéz a 
podporných systémov, telemedicíny a 
celkovej efektívnosti systémov zdravotnej 
starostlivosti prostredníctvom vhodného 
odborného vzdelávania a prípravy 
zdravotníckych a administratívnych 
pracovníkov; keďže digitálne 
zdravotníctvo by nemalo viesť k 
dehumanizovanej starostlivosti; keďže ak 
okrem toho nedôjde k zmenšeniu 
digitálnej priepasti, pravdepodobne to 
prispeje k šíreniu oblastí bez zdravotnej 
starostlivosti v celej Európe;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 28
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže umelá inteligencia sa môže 
aplikovať takmer na všetky oblasti 

D. keďže umelá inteligencia sa môže 
aplikovať takmer na všetky oblasti 
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medicíny: biomedicínsky výskum, ktorého 
príkladom je antibiotikum Halicin 
objavené umelou inteligenciou alebo 
prínos k novým liečebným terapiám 
rakoviny, lekárskemu vzdelávaniu, 
klinickému rozhodovaniu, 
personalizovanej medicíne, psychiatrickej 
diagnóze a liečbe, v oblasti 
revolucionárskych robotických protéz a 
podporných systémov, telemedicíny a 
celkovej efektívnosti systémov zdravotnej 
starostlivosti;

medicíny: biomedicínsky výskum, ktorého 
príkladom je antibiotikum Halicin 
objavené umelou inteligenciou alebo 
prínos k novým liečebným terapiám 
rakoviny, pomoc pri diagnostike, skoršie 
zachytávanie chorôb a prevencia chorôb 
prostredníctvom metód ako predikatívna 
medicína a/alebo identifikácia rizikových 
faktorov, lekárske vzdelávanie, pomoc 
opatrovateľom, podpora starostlivosti o 
starších ľudí, monitorovanie podmienok 
pacientov, účinnejší vývoj liekov, 
cielenejšie liečebné postupy, klinické 
rozhodovanie, personalizované lieky, 
psychiatrická diagnostika a liečba, v 
oblasti revolucionárskych robotických 
protéz a podporných systémov, 
telemedicíny a celkovej efektívnosti a 
interoperability systémov zdravotnej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže umelá inteligencia sa môže 
aplikovať takmer na všetky oblasti 
medicíny: biomedicínsky výskum, ktorého 
príkladom je antibiotikum Halicin 
objavené umelou inteligenciou alebo 
prínos k novým liečebným terapiám 
rakoviny, lekárskemu vzdelávaniu, 
klinickému rozhodovaniu, 
personalizovanej medicíne, psychiatrickej 
diagnóze a liečbe, v oblasti 
revolucionárskych robotických protéz a 
podporných systémov, telemedicíny a 
celkovej efektívnosti systémov zdravotnej 

D. keďže umelá inteligencia sa môže 
aplikovať takmer na všetky oblasti 
medicíny: biomedicínsky výskum, ktorého 
príkladom je antibiotikum Halicin 
objavené umelou inteligenciou alebo 
prínos k prevencii, presnejšej diagnostike 
a novým liečebným terapiám rakoviny, 
lekárskemu vzdelávaniu, klinickému 
rozhodovaniu, personalizovanej medicíne, 
psychiatrickej diagnóze a liečbe, v oblasti 
revolucionárskych robotických protéz a 
podporných systémov, telemedicíny, 
telechirurgie a celkovej efektívnosti 
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starostlivosti; systémov zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže umelá inteligencia sa môže 
aplikovať takmer na všetky oblasti 
medicíny: biomedicínsky výskum, ktorého 
príkladom je antibiotikum Halicin 
objavené umelou inteligenciou alebo 
prínos k novým liečebným terapiám 
rakoviny, lekárskemu vzdelávaniu, 
klinickému rozhodovaniu, 
personalizovanej medicíne, psychiatrickej 
diagnóze a liečbe, v oblasti 
revolucionárskych robotických protéz a 
podporných systémov, telemedicíny a 
celkovej efektívnosti systémov zdravotnej 
starostlivosti;

D. keďže umelá inteligencia sa môže 
aplikovať takmer na všetky oblasti 
medicíny: biomedicínsky výskum, ktorého 
príkladom je antibiotikum Halicin 
objavené umelou inteligenciou alebo 
prínos k novým liečebným terapiám 
rakoviny, lekárskemu vzdelávaniu, 
klinickému rozhodovaniu, 
personalizovanej medicíne, psychiatrickej 
diagnóze a liečbe, v oblasti 
revolucionárskych robotických protéz a 
podporných systémov, telemedicíny a 
celkovej efektívnosti systémov zdravotnej 
starostlivosti, presnej medicíny, ako je 
genomika;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 31
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže osobné zdravotné údaje 
musia zostať majetkom pacienta; keďže 
žiadne informácie týkajúce sa zdravia 
pacienta by sa nemali oznamovať bez jeho 
informovaného, a úplného súhlasu; 
keďže osobné zdravotné údaje musia byť 
vzhľadom na svoju mimoriadne citlivú 
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povahu prísne chránené; keďže by sa pre 
tieto siete mali stanoviť tie najvyššie 
normy v oblasti kybernetickej bezpečnosti; 
keďže najmä zaujímavé iniciatívy 
niektorých vývojárov umelej inteligencie, 
ktoré sa zrodili v čase krízy, ponúkajú 
nemocniciam zadarmo a nezáväzne 
riešenia proti rozosielaniu nevyžiadaných 
e-mailov na ochranu ich elektronickej 
pošty proti počítačovým útokom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 32
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže uplatňovanie umelej 
inteligencie, robotiky a súvisiacich 
technológií by nemalo oslabovať ani 
poškodzovať vzťah medzi lekárom a 
pacientom, ale malo by lekárom 
poskytnúť pomoc pri efektívnejšom 
diagnostikovaní a/alebo efektívnejšej 
liečbe pacientov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Db. keďže existujú vážne etické obavy 
týkajúce sa autonómie strojov a ich vplyvu 
na vzťah medzi lekárom a pacientom;
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 34
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže technológia umelej 
inteligencie urýchli digitálnu 
transformáciu priemyslu a bude zohrávať 
zásadnú úlohu pri úspechu digitálneho 
hospodárstva v čoraz prepojenejšom svete;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 35
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže umelá inteligencia bude 
zohrávať čoraz významnejšiu úlohu 
z dôvodu starnutia našich spoločností a 
možného nedostatku zdravotníckych 
pracovníkov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 36
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

E. keďže súčasná politika a etické 
usmernenia pre umelú inteligenciu 

E. keďže EÚ vo svojom prístupe k 
umelej inteligencii a digitálnym 
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zaostávajú za etickými problémami, ktoré 
sa musia identifikovať a zmierniť, keďže 
umelá inteligencia má obrovskú 
schopnosť ohroziť preferencie pacientov, 
bezpečnosť a súkromie; keďže je potrebné 
vymedziť hranice medzi úlohami lekárov 
a strojov v starostlivosti o pacientov;

technológiám podporuje mäkký etický 
prístup, v rámci ktorého uprednostňuje 
vytvorenie ochranného legislatívneho 
rámca ešte pred rozvojom týchto 
technológií, na rozdiel od USA a Číny, 
ktoré sa zameriavajú na intenzívny až 
agresívny výskum a vývoj na úkor 
legislatívneho rámca;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 37
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

E. keďže súčasná politika a etické 
usmernenia pre umelú inteligenciu 
zaostávajú za etickými problémami, ktoré 
sa musia identifikovať a zmierniť, keďže 
umelá inteligencia má obrovskú schopnosť 
ohroziť preferencie pacientov, bezpečnosť 
a súkromie; keďže je potrebné vymedziť 
hranice medzi úlohami lekárov a strojov v 
starostlivosti o pacientov;

E. keďže mnohé etické výzvy týkajúce 
sa uplatňovania umelej inteligencie, ktoré 
sú uvedené v Bielej knihe Komisie o 
umelej inteligencii, už acquis Únie rieši, 
napr. zavedenými postupmi hodnotenia 
rizika pre riešenia v oblasti zdravia 
založené na umelej inteligencii na 
jednotnom trhu; keďže iné oblasti 
zaostávajú za etickými problémami, ktoré 
sa musia identifikovať a zmierniť, keďže 
umelá inteligencia má obrovskú schopnosť 
ohroziť preferencie pacientov, bezpečnosť 
a súkromie; keďže je potrebné vymedziť 
hranice medzi úlohami lekárov a strojov v 
starostlivosti o pacientov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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E. keďže súčasná politika a etické 
usmernenia pre umelú inteligenciu 
zaostávajú za etickými problémami, ktoré 
sa musia identifikovať a zmierniť, keďže 
umelá inteligencia má obrovskú schopnosť 
ohroziť preferencie pacientov, bezpečnosť 
a súkromie; keďže je potrebné vymedziť 
hranice medzi úlohami lekárov a strojov v 
starostlivosti o pacientov;

E. keďže súčasná politika a etické 
usmernenia pre umelú inteligenciu 
zaostávajú za etickými problémami, ktoré 
sa musia identifikovať a zmierniť, keďže 
umelá inteligencia má obrovskú schopnosť 
ohroziť preferencie pacientov, bezpečnosť 
a súkromie; keďže je potrebné vymedziť 
hranice medzi úlohami lekárov a strojov v 
starostlivosti o pacientov v súlade so 
zásadou monitorovanej autonómie 
robotov, podľa ktorej sa vyžaduje, aby 
počiatočné programovanie zdravotnej 
starostlivosti a konečná voľba jej 
vykonania vrátane diagnostiky zostali 
vždy na rozhodovaní lekára alebo 
príslušného zdravotníckeho pracovníka;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

E. keďže súčasná politika a etické 
usmernenia pre umelú inteligenciu 
zaostávajú za etickými problémami, ktoré 
sa musia identifikovať a zmierniť, keďže 
umelá inteligencia má obrovskú schopnosť 
ohroziť preferencie pacientov, bezpečnosť 
a súkromie; keďže je potrebné vymedziť 
hranice medzi úlohami lekárov a strojov v 
starostlivosti o pacientov;

E. keďže súčasná politika a etické 
usmernenia pre umelú inteligenciu 
zaostávajú za etickými problémami, ktoré 
sa musia identifikovať a zmierniť, keďže 
umelá inteligencia má obrovskú schopnosť 
ohroziť preferencie pacientov, bezpečnosť 
a súkromie; keďže je potrebné vymedziť 
hranice medzi úlohami lekárov a strojov v 
starostlivosti o pacientov a keďže je 
potrebné vzdelávať zdravotníkov aj 
pacientov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

E. keďže súčasná politika a etické 
usmernenia pre umelú inteligenciu 
zaostávajú za etickými problémami, ktoré 
sa musia identifikovať a zmierniť, keďže 
umelá inteligencia má obrovskú schopnosť 
ohroziť preferencie pacientov, bezpečnosť 
a súkromie; keďže je potrebné vymedziť 
hranice medzi úlohami lekárov a strojov v 
starostlivosti o pacientov;

E. keďže súčasná politika a etické 
usmernenia pre umelú inteligenciu 
zaostávajú za etickými problémami, ktoré 
sa musia identifikovať a zmierniť, keďže 
umelá inteligencia má obrovskú schopnosť 
ohroziť preferencie pacientov, bezpečnosť 
a súkromie; keďže je potrebné vymedziť 
hranice medzi úlohami zdravotníckych 
pracovníkov a opatrovateľov a strojov v 
starostlivosti o pacientov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Róża Thun und Hohenstein

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

E. keďže súčasná politika a etické 
usmernenia pre umelú inteligenciu 
zaostávajú za etickými problémami, ktoré 
sa musia identifikovať a zmierniť, keďže 
umelá inteligencia má obrovskú schopnosť 
ohroziť preferencie pacientov, bezpečnosť 
a súkromie; keďže je potrebné vymedziť 
hranice medzi úlohami lekárov a strojov v 
starostlivosti o pacientov;

E. keďže súčasný politický rámec 
Únie a etické usmernenia pre umelú 
inteligenciu zaostávajú za etickými 
problémami, ktoré sa musia identifikovať a 
zmierniť, keďže umelá inteligencia má 
obrovskú schopnosť ohroziť preferencie 
pacientov, bezpečnosť a súkromie; keďže 
je potrebné vymedziť hranice medzi 
úlohami lekárov a strojov v starostlivosti o 
pacientov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
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Odôvodnenie E a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže by sa pravidlá Únie o 
ochrane údajov mali prispôsobiť tak, aby 
zohľadňovali zvýšenú zložitosť a 
vzájomné prepojenie ošetrovateľských 
robotov a lekárskych robotov, ktoré by 
mohli spravovať vysoko citlivé osobné a 
lekárske údaje, a to v súlade s ochranou 
súkromia už v štádiu návrhu, ako sa 
ustanovuje v nariadení (EÚ) 2016/679 o 
ochrane údajov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže riešenia, v ktorých sa 
zdôrazňuje potreba zahrnúť vedecký 
výskum ako základ do stratégií rozvoja 
vytvorením registrov zdravotných údajov 
(napr. neurologických a kardiologických 
údajov), a keďže a výmena údajov z tohto 
výskumu môže priniesť hmatateľné 
sociálne prínosy v súvislosti s verejnou 
bezpečnosťou a zdravím;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 44
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie F

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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F. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie môžu byť prínosom pre 
spoločnosť v oblasti bezpečnosti potravín 
a poľnohospodárstva 2.0, kde má Únia 
vedúce postavenie v oblasti aplikácií 
umelej inteligencie;

F. keďže zhromažďovanie údajov v 
súvislosti s digitálnymi 
poľnohospodárskymi systémami sa 
uskutočňuje prostredníctvom dátových 
platforiem vo vlastníctve veľkých 
hospodárskych skupín; keďže v dôsledku 
toho majú digitálne nástroje používané v 
poľnohospodárstve tendenciu 
uprednostňovať hromadnú výrobu a 
vylučujú malých a stredných výrobcov; 
keďže vysoko technologické riešenia 
presadzované v oblasti poľnohospodárstva 
presadzujú rozšírenie a štandardizáciu 
výroby, čím sa posilňuje celkový trend 
v oblasti biodiverzity;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie F

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

F. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie môžu byť prínosom pre 
spoločnosť v oblasti bezpečnosti potravín a 
poľnohospodárstva 2.0, kde má Únia 
vedúce postavenie v oblasti aplikácií 
umelej inteligencie;

F. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie môžu byť prínosom pre 
spoločnosť v oblasti bezpečnosti potravín a 
poľnohospodárstva 2.0, pretože môžu 
priamo znížiť používanie pesticídov, 
zvýšiť efektívnosť poľnohospodárstva, 
môžu sa používať v aplikáciách, ako sú 
ako automatizované strojové úpravy na 
predpovedanie počasia a identifikáciu 
chorôb, môžu pomáhať v oblasti výziev, 
ktorým poľnohospodári čelia, ako 
napríklad zmena klímy, a môžu celkovo 
zlepšiť pestovateľskú prax;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Adam Jarubas
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie F

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

F. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie môžu byť prínosom pre 
spoločnosť v oblasti bezpečnosti potravín a 
poľnohospodárstva 2.0, kde má Únia 
vedúce postavenie v oblasti aplikácií 
umelej inteligencie;

F. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie môžu byť prínosom pre 
spoločnosť v oblasti bezpečnosti potravín, 
a to okrem iného podporou presného 
poľnohospodárstva alebo, zo širšieho 
hľadiska, poľnohospodárstva 2.0, kde má 
Únia vedúce postavenie v oblasti aplikácií 
umelej inteligencie a ktoré umožní spojiť 
účinnejšiu výrobu s vyššími 
environmentálnymi normami a lepším 
využívaním zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie F

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

F. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie môžu byť prínosom pre 
spoločnosť v oblasti bezpečnosti potravín a 
poľnohospodárstva 2.0, kde má Únia 
vedúce postavenie v oblasti aplikácií 
umelej inteligencie;

F. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie môžu byť prínosom pre 
spoločnosť v oblasti bezpečnosti potravín a 
poľnohospodárstva 2.0, kde má Únia 
vedúce postavenie v oblasti aplikácií 
umelej inteligencie; keďže zo 
všeobecnejšieho hľadiska riešenia v 
oblasti umelej inteligencie zakotvené v 
projekte Digital Twins of the Earth môžu 
uvoľniť potenciál údajov tam, kde má 
Únia vedúce postavenie vďaka programu 
Copernicus, na podporu prioritných 
opatrení v rámci Európskej zelenej 
dohody v oblasti zmeny klímy, obehového 
hospodárstva, nulového znečistenia, 
biodiverzity, odlesňovania a zabezpečenia 
súladu;

Or. en
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Pozmeňujúci 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
Odôvodnenie F

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

F. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie môžu byť prínosom pre 
spoločnosť v oblasti bezpečnosti potravín a 
poľnohospodárstva 2.0, kde má Únia 
vedúce postavenie v oblasti aplikácií 
umelej inteligencie;

F. keďže riešenia pomocou umelej 
inteligencie môžu byť prínosom pre 
spoločnosť v oblasti bezpečnosti potravín a 
poľnohospodárstva 2.0, kde má Únia 
vedúce postavenie v oblasti aplikácií 
umelej inteligencie, najmä v oblastiach, 
kde sú vodné zdroje vzácne a zmena klímy 
má výrazné dôsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže umelá inteligencia je jednou 
zo strategických technológií 21. storočia, 
ako na celosvetovej, tak aj na európskej 
úrovni; keďže čínska spoločnosť na 
výrobu domácich elektrospotrebičov 
Midea dokončila v januári 2017 
nadobudnutie európskej spoločnosti 
KUKA AG, jedného z popredných 
svetových dodávateľov robotiky, 
inštalačných techník a inžinierstva 
inteligentných systémov; keďže toto 
prevzatie malo slúžiť ako varovný signál 
na ochranu európskeho odvetvia umelej 
inteligencie, najmä pre malé a stredné 
podniky a startupy; keďže Margrethe 
Vestagerová, európska komisárka pre 
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hospodársku súťaž, upozornila členské 
štáty na riziká odkupovania spoločností zo 
strany Číny počas krízy spôsobenej 
koronavírusom; keďže Európska komisia 
zdôraznila, že v súvislosti s krízou Covid-
19 môže existovať vyššie riziko pokusov o 
nadobudnutie kapacít v oblasti zdravotnej 
starostlivosti (napríklad na výrobu 
zdravotníckeho alebo ochranného 
vybavenia) alebo súvisiacich činností, ako 
napríklad zo strany výskumných ústavov 
(napr. na vývoj vakcín) prostredníctvom 
priamych zahraničných investícií;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže rozsah pôsobnosti tohto 
rámca by mal byť adekvátny, primeraný a 
dôkladne vyhodnotený; keďže by mal 
pokrývať širokú škálu technológií a ich 
komponentov vrátane algoritmov, softvéru 
a údajov, ktoré umelá inteligencia používa 
alebo produkuje; keďže je potrebný 
cielený prístup založený na koncepcii 
vysokého rizika, aby sa zabránilo 
obmedzovaniu budúcich inovácií pri 
poskytovaní výhod aplikácií umelej 
inteligencie napr. v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, ochrany životného 
prostredia a kvality potravín pre občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Tudor Ciuhodaru
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže je nevyhnutné určiť účinné 
prostriedky na zabezpečenie 
dôveryhodných digitálnych technológií, 
ktoré umožnia využívať ich výhody a 
zároveň chrániť základné práva a 
podporovať rozvoj neformálnych, 
otvorených, tolerantných a spravodlivých 
spoločností; to je zvlášť dôležité v prípade 
hybridných systémov využívajúcich 
ľudskú aj umelú inteligenciu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 52
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže rastie počet aplikácií 
elektronického zdravotníctva („mobilné 
zdravotníctvo“) založených na 
technológiách umelej inteligencie; keďže 
toto odvetvie zažíva exponenciálny rast (+ 
330 % v rokoch 2014 až 2017, pričom sa 
odhaduje, že tento trh bude v roku 2023 
predstavovať 223,7 miliardy dolárov);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie F b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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Fb. keďže exponenciálny rast rozvoja 
umelej inteligencie a jej integrácia do 
aplikácií, výrobkov a služieb podporili 
vznik nových obchodných a servisných 
modelov, najmä prostredníctvom 
platformového hospodárstva; keďže 
umelá inteligencia povedie k novej 
organizácii práce, v rámci ktorej sa 
vytvorí stav hyperprepojenia, ktorý je 
sprevádzaný zintenzívnením práce, 
zvýšením stresu a pracovného času a 
stieraním hraníc medzi prácou a 
súkromným životom; keďže tento vývoj 
má značné následky na duševné a fyzické 
zdravie pracovníkov, pretože predstavuje 
potenciálny spúšťač chorôb z povolania, 
ako je vyhorenie či osobitné formy 
sociálnej úzkosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 54
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie F c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Fc. keďže rozvoj umelej inteligencie 
uprednostňuje pracovníkov 
vykonávajúcich úkolovú prácu, ktorí 
pracujú prostredníctvom online 
platforiem a ktorých úlohy sa medzi 
pracovníkov digitálne rozdeľujú pomocou 
algoritmov; vzhľadom na exponenciálny 
rozvoj úkolovej práce na platformách, 
mikropráce; keďže podľa Svetovej banky 
v roku 2013 existovalo 145 online 
pracovných platforiem, na ktorých sa 
pohybovalo 50 miliónov tzv. 
crowdworkerov; keďže tieto údaje sú už 
dnes pravdepodobne prekročené; keďže 
úkolová práca na platformách sa týka 
najmä zraniteľných a citlivých skupín 
obyvateľstva, ako sú dôchodcovia, 
študenti, nezamestnaní, migranti, ľudia 
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so zdravotným postihnutím; keďže títo 
pracovníci neustále čelia algoritmickému 
skóre z hľadiska ich dobrej povesti, ako aj 
automatizovanému testovaniu a v prípade 
dlhodobého slabého hodnotenia sú 
neustále vystavení riziku, že budú od 
platforiem odpojení bez možnosti 
odvolania; keďže sú preto osobitne 
vystavení neistote, sociálnej izolácii, 
prepracovaniu a neusporiadanému rytmu 
práce a života, čo má značné následky na 
ich fyzickú a duševnú pohodu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 55
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie F d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Fd. keďže robotické stroje stierajú 
hranice medzi ľudskými subjektmi a 
technologickými objektmi; keďže majú 
nielen spoločenské dôsledky, ktoré si 
vyžadujú hodnotenie z etického hľadiska, 
ale okrem toho spochybňujú aj samotné 
etické rámce, pomocou ktorých sa 
snažíme ich hodnotiť; keďže, ako sa 
pripomína v správe Svetovej komisie 
o etike vo vedeckých poznatkoch 
a technológiách (COMEST), osobitná 
pozornosť by sa mala venovať používaniu 
lekárskych robotov, zdravotníckych 
robotov, ošetrovateľských robotov pre 
staršie osoby a robotických spoločníkov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 56
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
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Odôvodnenie F e (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Fe. keďže využívanie sociálnych 
robotov a robotických spoločníkov sa 
rýchlo rozširuje v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, a najmä starostlivosti o 
staršie osoby; keďže roboty určené na 
starostlivosť o staršie osoby a robotickí 
spoločníci môžu zohrávať funkčnú a 
citovú úlohu; keďže tieto roboty môžu 
zohrávať úlohu pri zmierňovaní 
osamelosti starších osôb, pri prevencii 
správania súvisiaceho s demenciou, pri 
stimulovaní kognitívnych aktivít pacienta 
trpiaceho neurodegeneratívnym 
ochorením alebo pri vykonávaní určitých 
každodenných úloh, ktorých vykonávanie 
je pre staršie osoby náročné; keďže 
robotickí spoločníci tak môžu vyvolať 
falošné, iluzórne a neopätované pocity 
a vyvolávať u starších osôb mylný dojem 
a infantilizovať ich; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 57
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie F f (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ff. keďže robotickí spoločníci sa môžu 
stále viac používať na sexuálne účely; so 
zreteľom na zvlášť znepokojujúce etické 
dôsledky, ktoré vyplývajú z používania 
sexuálnych robotov, ktoré vyzerajú ako 
deti alebo sú naprogramované na 
zneužívanie;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 58
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že Únia musí prijať 
všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila 
účinné uplatňovanie svojich etických 
hodnôt vyjadrených v acquis na všetky 
oblasti umelej inteligencie na svojom 
území a aby presadzovala svoje normy na 
celom svete;

1. zdôrazňuje, že Únia by mala 
vytvoriť celoeurópsku sieť zdravotníckych 
odborníkov a popredných etikov, ktorá by 
transparentne pracovala na prijatí 
všetkých potrebných opatrení na to, aby sa 
zabezpečilo účinné uplatňovanie jej 
etických hodnôt vyjadrených v acquis na 
všetky oblasti umelej inteligencie na jej 
území a aby presadzovala svoje normy na 
celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že Únia musí prijať 
všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila 
účinné uplatňovanie svojich etických 
hodnôt vyjadrených v acquis na všetky 
oblasti umelej inteligencie na svojom 
území a aby presadzovala svoje normy na 
celom svete;

1. zdôrazňuje, že Únia musí prijať 
všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila 
účinné uplatňovanie svojich etických 
hodnôt vyjadrených v acquis na všetky 
oblasti umelej inteligencie na svojom 
území a aby presadzovala svoje normy na 
celom svete; v tejto súvislosti zdôrazňuje, 
že technologický vývoj v oblasti umelej 
inteligencie musí byť vždy v prospech 
ľudstva;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 60
Margrete Auken
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. považuje za nevyhnutné, aby 
umelá inteligencia, robotika a súvisiace 
technológie podporovali dosiahnutie 
cieľov v oblasti udržateľného rozvoja, 
klimatickej neutrality a obehového 
hospodárstva; domnieva sa tiež, že 
používanie týchto technológií by malo byť 
šetrné k životnému prostrediu a malo by 
podporovať dosiahnutie cieľov v oblasti 
životného prostredia a verejného zdravia, 
ako je zníženie produkcie odpadu, 
zníženie uhlíkovej stopy, zvrátenie zmeny 
klímy a zhoršovania životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že európska stratégia v 
oblasti umelej inteligencie by mala byť v 
súlade s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja a s cieľom 7. EAP „žiť dobrý život 
v rámci možností našej planéty“; 
zdôrazňuje tiež, že environmentálna stopa 
zavádzania umelej inteligencie a jej 
priame a nepriame pozitívne a negatívne 
vplyvy na spotrebu energie a materiálov v 
Európe by sa mali posudzovať vzhľadom 
na záväzok Európy týkajúci sa Parížskej 
dohody, uhlíkovej neutrality do roku 2050 
a obehového hospodárstva, ktorého 
cieľom je znížiť súčasnú materiálovú 
stopu Európy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. berie na vedomie prvé vymedzenie 
umelej inteligencie, ktoré navrhla 
Komisia vo svojom oznámení o umelej 
inteligencii v Európe z apríla 2018; 
poznamenáva, že je potrebné ustanoviť 
spoločné, technologicky neutrálne 
a dostatočne pružné vymedzenie pojmov 
robot a umelá inteligencia s cieľom 
zabezpečiť právnu istotu priaznivú na 
stimulovanie investícií nevyhnutných v 
tejto oblasti v rámci Európskej únie a 
zaistiť dôveru verejnosti a ochranu 
spotrebiteľa;

Or. fr

Pozmeňujúci 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
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje význam tzv. práva na 
vysvetlenie akéhokoľvek rozhodnutia 
prijatého v rámci automatizovaného 
spracúvania – je to právo na získanie 
ľudského zásahu zo strany 
prevádzkovateľa, na vyjadrenie svojho 
názoru a na spochybnenie rozhodnutia 
prijatého automatizovaným systémom4a; 
konštatuje preto, že v konečnom dôsledku 
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by zodpovednosť za rozhodovanie mali 
niesť ľudia, a to najmä v odvetviach, v 
ktorých ide o veľa a v ktorých existujú 
vysoké riziká, ako je zdravie;
_________________
4a Článok 22 nariadenia o ochrane údajov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že Únia musí 
podniknúť všetky potrebné kroky na 
zvýšenie dôvery spoločnosti vo vývoj a 
vykonávanie umelej inteligencie, robotiky 
a súvisiacich technológií; vzhľadom na 
možný významný vplyv týchto technológií 
na občanov; vyzýva Komisiu, aby 
dodržiavala etické usmernenia o 
dôveryhodnej umelej inteligencii a 
navrhla primerané opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby tieto technológie 
nevytvárali nespravodlivo neobjektívne 
výstupy pre občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje potrebu regulačného 
rámca stanovujúceho etické zásady, ktoré 
sa majú uplatňovať na navrhovanie, 
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vývoj, uplatňovanie a fungovanie tejto 
technológie - od prístupu k údajom po 
prísne monitorovanie výsledkov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 66
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že ako uvádza 
Spoločné výskumné centrum Európskej 
komisie, umelá inteligencia je ešte stále 
vyvíjajúcim sa odvetvím, ktoré je stále 
málo známe, a že samotný pojem umelá 
inteligencia je stále nedostatočne 
vymedzený;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že nadmerná regulácia 
môže brzdiť inovácie v odvetví umelej 
inteligencie, najmä v prípade MSP a 
startupov; domnieva sa, že brániť sektoru 
umelej inteligencie Únie, aby prinášal 
občanom výhody aplikácií umelej 
inteligencie napr. v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, ochrany životného 
prostredia a kvality potravín môže takisto 
zavážiť po etickej stránke, najmä v 
kontexte celosvetovej hospodárskej 
súťaže, kde zabezpečenie úplného 
dodržiavania etických hodnôt Únie môže 

vypúšťa sa
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predstavovať problém;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že nadmerná regulácia 
môže brzdiť inovácie v odvetví umelej 
inteligencie, najmä v prípade MSP a 
startupov; domnieva sa, že brániť sektoru 
umelej inteligencie Únie, aby prinášal 
občanom výhody aplikácií umelej 
inteligencie napr. v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, ochrany životného 
prostredia a kvality potravín môže takisto 
zavážiť po etickej stránke, najmä v 
kontexte celosvetovej hospodárskej 
súťaže, kde zabezpečenie úplného 
dodržiavania etických hodnôt Únie môže 
predstavovať problém;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že nadmerná regulácia 
môže brzdiť inovácie v odvetví umelej 
inteligencie, najmä v prípade MSP a 
startupov; domnieva sa, že brániť sektoru 
umelej inteligencie Únie, aby prinášal 

2. zdôrazňuje, že nadmerná regulácia 
môže brzdiť inovácie v odvetví umelej 
inteligencie, najmä v prípade MSP a 
startupov; pripomína, že okrem opatrení 
Únie aj mnohé tretie krajiny pracujú na 
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občanom výhody aplikácií umelej 
inteligencie napr. v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, ochrany životného 
prostredia a kvality potravín môže takisto 
zavážiť po etickej stránke, najmä v 
kontexte celosvetovej hospodárskej súťaže, 
kde zabezpečenie úplného dodržiavania 
etických hodnôt Únie môže predstavovať 
problém;

svojich etických rámcoch a že na 
celosvetovej úrovni existuje viacero 
návrhov; uvedomuje si, že hlavný problém 
etických zásad môže spočívať skôr v 
uplatňovaní takýchto zásad než v ich 
existencii, najmä v kontexte globálnej 
hospodárskej súťaže a vysoko rizikových 
odvetví ako zdravotníctvo; v tejto súvislosti 
pripomína, že Európsky parlament vo 
svojom uznesení zo 16. februára 2017 o 
normách občianskeho práva v oblasti 
robotiky požiadal Komisiu, aby zvážila 
vymenovanie Európskej agentúry pre 
umelú inteligenciu, ktorá zabezpečí 
harmonizovaný prístup v celej Únii, 
vytvorí spoločné kritériá a postup 
podávania žiadostí týkajúci sa udeľovania 
európskeho osvedčenia o dodržiavaní 
etických noriem a ktorá bude riešiť nové 
príležitosti a výzvy, najmä možnosti a 
výzvy cezhraničnej povahy, vyplývajúce z 
prebiehajúceho technologického vývoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že nadmerná regulácia 
môže brzdiť inovácie v odvetví umelej 
inteligencie, najmä v prípade MSP a 
startupov; domnieva sa, že brániť sektoru 
umelej inteligencie Únie, aby prinášal 
občanom výhody aplikácií umelej 
inteligencie napr. v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, ochrany životného 
prostredia a kvality potravín môže takisto 
zavážiť po etickej stránke, najmä v 
kontexte celosvetovej hospodárskej súťaže, 
kde zabezpečenie úplného dodržiavania 
etických hodnôt Únie môže predstavovať 

2. zdôrazňuje, že právne záruky by 
mohli stimulovať inovácie v odvetví 
umelej inteligencie, najmä v prípade MSP 
a startupov; zdôrazňuje, najmä v súvislosti 
s globálnou konkurenciou, že Európska 
únia dokázala prostredníctvom 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
ukázať cestu k náročnému záväznému 
modelu z hľadiska etiky;
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problém;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 71
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že nadmerná regulácia 
môže brzdiť inovácie v odvetví umelej 
inteligencie, najmä v prípade MSP a 
startupov; domnieva sa, že brániť sektoru 
umelej inteligencie Únie, aby prinášal 
občanom výhody aplikácií umelej 
inteligencie napr. v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, ochrany životného prostredia 
a kvality potravín môže takisto zavážiť po 
etickej stránke, najmä v kontexte 
celosvetovej hospodárskej súťaže, kde 
zabezpečenie úplného dodržiavania 
etických hodnôt Únie môže predstavovať 
problém;

2. zdôrazňuje, že výskum a vývoj v 
oblasti umelej inteligencie je rýchlo 
rastúcim odvetvím, ktorý priťahuje veľké 
množstvo MSP a startupov, ako aj 
súkromnéa verejné investície; zdôrazňuje 
výhody aplikácií umelej inteligencie napr. 
v oblasti zdravotnej starostlivosti, ochrany 
životného prostredia a kvality potravín;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 72
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že nadmerná regulácia 
môže brzdiť inovácie v odvetví umelej 
inteligencie, najmä v prípade MSP a 
startupov; domnieva sa, že brániť sektoru 
umelej inteligencie Únie, aby prinášal 
občanom výhody aplikácií umelej 
inteligencie napr. v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, ochrany životného prostredia 

2. zdôrazňuje, že nadmerná regulácia 
môže brzdiť inovácie v odvetví umelej 
inteligencie, najmä v prípade MSP a 
startupov; domnieva sa, že brániť sektoru 
umelej inteligencie Únie, aby prinášal 
občanom výhody aplikácií umelej 
inteligencie napr. v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, ochrany životného prostredia 
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a kvality potravín môže takisto zavážiť po 
etickej stránke, najmä v kontexte 
celosvetovej hospodárskej súťaže, kde 
zabezpečenie úplného dodržiavania 
etických hodnôt Únie môže predstavovať 
problém;

a kvality potravín môže takisto zavážiť po 
etickej stránke, najmä v kontexte 
celosvetovej hospodárskej súťaže, kde 
zabezpečenie úplného dodržiavania 
etických hodnôt Únie môže predstavovať 
problém; zdôrazňuje preto, že 
konkurencieschopnosť by mala byť v 
rovnováhe s odhodlaním dodržiavať tieto 
hodnoty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že v prípade všetkých 
aplikácií umelej inteligencie vyvinutých v 
Únii aj mimo nej sa v Únii musí 
zabezpečiť rovnaká úroveň ochrany ako 
pri všetkých ostatných technológiách 
vrátane účinných súdnych prostriedkov 
nápravy pre strany, ktoré sú systémami 
umelej inteligencie negatívne ovplyvnené, 
zatiaľ čo technologické inovácie sa musia 
mať možnosť naďalej rozvíjať; ďalej sa 
domnieva, že táto oblasť rizika umelej 
inteligencie je kľúčová napríklad pre 
zdravotnícke služby, dopravu zahŕňajúcu 
autonómne vozidlá a bezpečnosť 
potravín; žiada jasné rozdelenie 
povinností, práv a zodpovednosti medzi 
hospodárske subjekty zapojené do 
poskytovania aplikácií umelej 
inteligencie, prisúdenie každej povinnosti 
subjektu či subjektom s najlepšími 
predpokladmi na riešenie všetkých 
potenciálnych rizík, či už ide o vývojára, 
subjekt, ktorý danú aplikáciu nasadzuje, 
výrobcu, distribútora alebo dovozcu, 
poskytovateľa služieb, profesionálneho 
alebo súkromného používateľa, a v tejto 
súvislosti požaduje primerané 
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preskúmanie príslušných právnych 
predpisov EÚ, napr. smernice o 
zodpovednosti za výrobky, a harmonizáciu 
vnútroštátnych právnych predpisov; 
podporuje stanovisko Komisie vyjadrené v 
bielej knihe, že vzhľadom na zložitosť 
systémov umelej inteligencie si 
zabezpečenie účinnej úrovne ochrany a 
nápravy môže vyžadovať úpravu 
dôkazného bremena požadovaného 
vnútroštátnymi pravidlami o 
zodpovednosti za škodu spôsobenú 
uplatňovaním aplikácií umelej 
inteligencie; zastáva názor, že 
jednoznačnosť právnej zodpovednosti v 
sektore umelej inteligencie posilní 
presadzovanie etických hodnôt Únie 
zakotvených v jej acquis, právnu istotu a 
predvídateľnosť, ako aj spoločenskú 
akceptáciu podporujúcu rozvoj 
ekosystému excelentnosti Únie v oblasti 
umelej inteligencie zlúčením investorov a 
zvyšovaním pokrytia trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína, že otrasy na trhu práce 
sú súčasťou opatrení, ktoré sa 
zohľadňujú v etickom rámci OECD; 
zdôrazňuje, že automatizácia v kombinácii 
s umelou inteligenciou zvýši produktivitu, 
a tým aj produkciu; poukazuje na to, že 
rovnako ako v predchádzajúcich 
technologických revolúciách sa niektoré 
pracovné miesta nahradia; zdôrazňuje, že 
väčšie využívanie robotiky a umelej 
inteligencie by malo taktiež obmedziť 
vystavenie ľudí škodlivým a nebezpečným 
podmienkam a malo by tiež pomôcť 
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vytvoriť viac kvalitných a dôstojných 
pracovných miest a zlepšiť produktivitu; 
pripomína dokumenty OECD, v ktorých 
sa zdôrazňuje, že automatizácia môže 
umožniť výber spoločnosti smerom k 
zníženiu počtu odpracovaných hodín, a 
tým k zlepšeniu životných a zdravotných 
podmienok pracovníkov;

Or. fr

Pozmeňujúci 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
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že mnohé návrhy 
krajín, ktoré nie sú členmi Únie, a 
medzinárodných organizácií sa týkajú 
spoločných zásad alebo koncepcií umelej 
inteligencie, ku ktorým patrí: zameranie 
na človeka, dôveryhodnosť, rešpektovanie 
ľudskej autonómie, predchádzanie 
škodám, rovnosť a zásada „na nikoho 
nezabudnúť“, vysvetliteľnosť; zastáva 
názor, že medzinárodný etický rámec 
týkajúci sa týchto zásad by bol veľmi 
žiaduci; vyjadruje znepokojenie nad tým, 
že pokrok a inovácie v oblasti umelej 
inteligencie povedú k sociálnej nerovnosti, 
ak sa neprijmú žiadne opatrenia; vyzýva 
preto Komisiu a členské štáty, aby prijali 
potrebné opatrenia na to, aby sa pri 
transformácii na digitálnu Európu na 
nikoho nezabudlo, a aby zaručili 
spravodlivý, cenovo dostupný a rovnaký 
prístup k týmto inováciám, najmä v 
oblastiach ako zdravotná starostlivosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 76
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. konštatuje, že právo členských 
štátov, pokiaľ ide o pravidlá 
zodpovednosti uplatňované na škody 
alebo zranenia, ktoré by mohli vzniknúť v 
dôsledku uplatňovania nových digitálnych 
a behaviorálnych technológií, nie je 
harmonizované; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby sa zamerali na nedostatky v 
oblasti zraniteľnosti a zodpovednosti v 
súvislosti s umelou inteligenciou, 
robotikou a súvisiacimi technológiami, 
ako aj na potrebné úpravy existujúcich 
právnych predpisov Únie, ako sú smernice 
o zodpovednosti za výrobky a o 
zdravotníckych pomôckach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. poukazuje na to, že bezpečnostné 
normy stanovené v nariadení o 
zdravotníckych pomôckach nemusia 
postačovať na výzvy spojené s masovým 
využívaním systémov umelej inteligencie; 
vyzýva Komisiu, aby monitorovala výzvy v 
tejto oblasti a aby v prípade potreby 
predložila návrhy;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 78
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. trvá na využívaní sociálneho 
dialógu na zabezpečenie spravodlivého 
prechodu pracovníkov popri zavádzaní 
umelej inteligencie a automatizácii úloh, 
najmä prostredníctvom programov 
celoživotného vzdelávania, podpory ľudí 
postihnutých znížením počtu pracovných 
miest a prístupu k novým príležitostiam na 
trhu práce; zdôrazňuje, že samotné 
spoločnosti musia tiež investovať do 
odbornej prípravy a rekvalifikácie svojej 
existujúcej pracovnej sily, aby uspokojili 
svoje potreby;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 79
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že aplikácie umelej 
inteligencie v oblasti zdravia by mali byť 
vždy zamerané na maximalizáciu 
možností, ktoré môžu priniesť – napríklad 
zlepšenie zdravia jednotlivých pacientov, 
ako aj fungovanie systémov verejného 
zdravia členských štátov – bez toho, aby sa 
znížili etické normy, a bez ohrozenia 
súkromia alebo bezpečnosti občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
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Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. upriamuje väčšiu pozornosť na 
odporúčania OECD, v ktorých sa 
odporúča, aby vlády úzko spolupracovali 
so zainteresovanými stranami na podpore 
zodpovedného využívania umelej 
inteligencie pri práci, zvyšovaní 
bezpečnosti pracovníkov a kvality 
pracovných miest a na zabezpečení toho, 
že sa výhody využívania umelej 
inteligencie budú zdieľať spravodlivo a vo 
veľkej miere;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 81
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta skutočnosť, že metodika 
prístupu založeného na riziku vymedzená v 
bielej knihe Komisie z 19. februára 20201 
uznáva, že odvetvia zdravotnej 
starostlivosti, dopravy a energetiky sú 
štandardne vysoko rizikové, a navrhuje 
zostaviť zoznam požiadaviek na umelú 
inteligenciu v týchto odvetviach nad rámec 
existujúcich pravidiel Únie, okrem 
prípadov, keď by spôsob využívania 
umelej inteligencie predstavoval výrazné 
riziko; zdôrazňuje, že etický rámec Únie v 
oblasti umelej inteligencie by sa mal 
zamerať najmä na vyššie uvedené 
vysokorizikové odvetvia;

3. víta skutočnosť, že metodika 
prístupu založeného na riziku vymedzená v 
bielej knihe Komisie z 19. februára 20201 
uznáva, že odvetvia zdravotnej 
starostlivosti, dopravy a energetiky sú 
štandardne vysoko rizikové, a navrhuje 
horizontálne právne predpisy a zostaviť 
zoznam prísnejších požiadaviek na umelú 
inteligenciu v týchto odvetviach nad rámec 
existujúcich pravidiel Únie;

_________________ _________________
1 Biela kniha o umelej inteligencii – 1 Biela kniha o umelej inteligencii – 
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európsky prístup k excelentnosti a dôvere, 
COM(2020)0065.

európsky prístup k excelentnosti a dôvere, 
COM(2020)0065.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 82
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta skutočnosť, že metodika 
prístupu založeného na riziku vymedzená v 
bielej knihe Komisie z 19. februára 20201 
uznáva, že odvetvia zdravotnej 
starostlivosti, dopravy a energetiky sú 
štandardne vysoko rizikové, a navrhuje 
zostaviť zoznam požiadaviek na umelú 
inteligenciu v týchto odvetviach nad rámec 
existujúcich pravidiel Únie, okrem 
prípadov, keď by spôsob využívania 
umelej inteligencie predstavoval výrazné 
riziko; zdôrazňuje, že etický rámec Únie v 
oblasti umelej inteligencie by sa mal 
zamerať najmä na vyššie uvedené 
vysokorizikové odvetvia;

3. berie na vedomie skutočnosť, že 
metodika prístupu založeného na riziku 
vymedzená v bielej knihe Komisie z 19. 
februára 20201 uznáva, že odvetvia 
zdravotnej starostlivosti, dopravy a 
energetiky sú štandardne vysoko rizikové, 
a navrhuje zostaviť zoznam požiadaviek na 
umelú inteligenciu v týchto odvetviach nad 
rámec existujúcich pravidiel Únie; 
pripomína nejasnosť sektorového 
prístupu načrtnutého v bielej knihe; 
zdôrazňuje, že existuje mnoho druhov 
rizika a úrovní rizika, ktoré sa časom 
vyvíjajú prostredníctvom pokročilejších 
budúcich technológií; zdôrazňuje, že 
etický rámec Únie pre umelú inteligenciu 
by mal riešiť všetky odvetvia, v ktorých sa 
tieto technológie používajú, prístupom s 
rovnocennými úrovňami rizika, a nie 
navrhovaným dvojstupňovým 
(vysoké/nízke) rizikovým prístupom;

_________________ _________________
1Biela kniha o umelej inteligencii – 
európsky prístup k excelentnosti a dôvere, 
COM(2020)0065.

1Biela kniha o umelej inteligencii – 
európsky prístup k excelentnosti a dôvere, 
COM(2020)0065.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Adam Jarubas
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta skutočnosť, že metodika 
prístupu založeného na riziku vymedzená v 
bielej knihe Komisie z 19. februára 20201 
uznáva, že odvetvia zdravotnej 
starostlivosti, dopravy a energetiky sú 
štandardne vysoko rizikové, a navrhuje 
zostaviť zoznam požiadaviek na umelú 
inteligenciu v týchto odvetviach nad rámec 
existujúcich pravidiel Únie, okrem 
prípadov, keď by spôsob využívania 
umelej inteligencie predstavoval výrazné 
riziko; zdôrazňuje, že etický rámec Únie v 
oblasti umelej inteligencie by sa mal 
zamerať najmä na vyššie uvedené 
vysokorizikové odvetvia;

3. víta skutočnosť, že metodika 
prístupu založeného na riziku vymedzená v 
bielej knihe Komisie z 19. februára 20201 
uznáva, že odvetvia zdravotnej 
starostlivosti, dopravy a energetiky sú 
štandardne vysoko rizikové, a zavádza 
zoznam požiadaviek na umelú inteligenciu 
v týchto odvetviach nad rámec existujúcich 
pravidiel Únie, okrem prípadov, keď by 
spôsob využívania umelej inteligencie 
predstavoval výrazné riziko; zdôrazňuje, že 
etický rámec Únie v oblasti umelej 
inteligencie by sa mal zamerať najmä na 
vyššie uvedené vysokorizikové odvetvia;

_________________ _________________
1Biela kniha o umelej inteligencii – 
európsky prístup k excelentnosti a dôvere, 
COM(2020)0065.

1Biela kniha o umelej inteligencii – 
európsky prístup k excelentnosti a dôvere, 
COM(2020)0065.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. poukazuje na to, že vývoj a 
používanie umelej inteligencie, najmä 
metód hĺbkového vzdelávania, majú 
značný vplyv na životné prostredie, 
pretože zvyšujú celkovú spotrebu energie, 
objem uchovávaných údajov a objem 
elektrického a elektronického odpadu; 
navrhuje, aby sa do nového akčného 
plánu pre obehové hospodárstvo, a to do 
európskej stratégie na zníženie odpadu 
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a na efektívne využívanie zdrojov zahrnuli 
dve opatrenia: stanovenie celkového cieľa 
znížiť fyzickú stopu EÚ na polovicu do 
roku 2030 a stropu pre absolútne zníženie 
odpadu na obyvateľa prostredníctvom 
priamych opatrení na predchádzanie 
vzniku odpadu a najmä špecifický 
odvetvový cieľ pre určité druhy odpadu, 
ako je napríklad elektronický odpad;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 85
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. požaduje jasné, objektívne a 
transparentné postupy na úrovni Únie na 
vytvorenie verejného katalógu vysoko 
rizikových aplikácií umelej inteligencie, 
ktorý by zahŕňal mechanizmus 
pravidelného preskúmania a aktualizácie; 
žiada, aby sa v týchto postupoch, pokiaľ 
ide o všetky aplikácie umelej inteligencie 
vo všetkých oblastiach, zvážilo uvalenie 
dôkazného bremena na subjekt, ktorý 
chce vytvoriť alebo zaviesť systém umelej 
inteligencie, s cieľom zachovať 
otvorenosť katalógu pre inovácie a 
zabrániť ignorovaniu rizika klasifikácie 
aplikácií umelej inteligencie ako aplikácií 
bez vysokého rizika;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. odporúča doplniť prístup založený 
na riziku algoritmickým posúdením 
vplyvu, pričom by sa mali čerpať 
informácie napríklad z analýzy vplyvu 
regulácie (RIA), postupu hodnotenia rizík 
podľa všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov, posúdenia vplyvu na ľudské práva 
(HRIA), pričom výsledky by mali byť 
verejne vnímateľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. v širšej miere odporúča, aby 
členské štáty a Komisia podporovali 
dodržiavanie náležitej starostlivosti v 
oblasti obchodu s kovmi potrebnými na 
vývoj elektronických a robotických 
technológií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 88
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. trvá na podpore a rozvoji 
ekologických európskych dátových 
stredísk s cieľom znížiť našu závislosť od 
zahraničných a súkromných dátových 
stredísk, ktoré podliehajú európskym 
normám a štandardom, so strednodobým 
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cieľom využívať 100 % obnoviteľných 
zdrojov energie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 89
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. víta dobrovoľnú iniciatívu na 
označovanie umelej inteligencie, ktorá nie 
je vysoko riziková;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d. zdôrazňuje význam ekologickej 
stopy umelej inteligencie a robotiky, ako 
sa uvádza v usmernení 6 oznámenia 
Európskej komisie s názvom „Budovanie 
dôvery v umelú inteligenciu sústredenú na 
človeka“; zdôrazňuje, že je potrebné 
obmedziť vplyv týchto oblastí na životné 
prostredie prostredníctvom efektívnej 
spotreby energie, podpory využívania 
technológií z obnoviteľných zdrojov 
energie v robotike, podpory využívania a 
opätovného použitia druhotných surovín, 
ako aj prostredníctvom zníženia 
elektrického a elektronického odpadu; 
vyzýva preto Komisiu, aby začlenila 
zásady obehového hospodárstva do každej 
politiky Únie v oblasti robotiky;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 91
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d. víta záväzok Komisie vyjadrený v 
bielej knihe preskúmať výzvy v oblasti 
bezpečnosti a zodpovednosti, ktoré sa 
odlišujú od zdravotnej starostlivosti, napr. 
systémy umelej inteligencie, ktoré lekárom 
alebo priamo pacientom poskytujú 
špecializované lekárske informácie, 
systémy umelej inteligencie, ktoré samy 
vykonávajú lekárske úkony priamo na 
pacientovi; žiada zodpovedajúce 
preskúmanie ostatných uvedených 
odvetví, ktoré sú štandardne vysoko 
rizikové;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že vzhľadom na rýchly 
rozvoj umelej inteligencie a neistotu, ktorá 
nás čaká, spoločný etický rámec Únie v 
oblasti umelej inteligencie rozšíri 
ekosystém dôvery, ako sa vymedzuje v 
bielej knihe Komisie, či už v aplikáciách v 
oblasti ochrany životného prostredia, 
zdravotnej starostlivosti alebo bezpečnosti 
potravín, čím sa podporí ekosystém 
excelentnosti v oblasti právnej istoty a 
poskytne sa účinná odpoveď na výzvy, 

4. konštatuje, že vzhľadom na rýchly 
rozvoj umelej inteligencie a neistotu, ktorá 
nás čaká, spoločný etický rámec Únie v 
oblasti umelej inteligencie rozšíri 
ekosystém dôvery, ako sa vymedzuje v 
bielej knihe Komisie, či už v aplikáciách v 
oblasti ochrany životného prostredia, 
zdravotnej starostlivosti alebo bezpečnosti 
potravín, čím sa podporí ekosystém 
excelentnosti v oblasti právnej istoty a 
poskytne sa účinná odpoveď na výzvy, 
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ktoré ešte nie sú vymedzené na súdoch, na 
riadiacich schôdzach alebo vo vedeckých 
laboratóriách;

ktoré ešte nie sú vymedzené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že vzhľadom na rýchly 
rozvoj umelej inteligencie a neistotu, ktorá 
nás čaká, spoločný etický rámec Únie v 
oblasti umelej inteligencie rozšíri 
ekosystém dôvery, ako sa vymedzuje v 
bielej knihe Komisie, či už v aplikáciách v 
oblasti ochrany životného prostredia, 
zdravotnej starostlivosti alebo bezpečnosti 
potravín, čím sa podporí ekosystém 
excelentnosti v oblasti právnej istoty a 
poskytne sa účinná odpoveď na výzvy, 
ktoré ešte nie sú vymedzené na súdoch, na 
riadiacich schôdzach alebo vo vedeckých 
laboratóriách;

4. konštatuje, že preto, lebo právna 
regulácia lepšie reaguje na súčasné dobre 
vymedzené výzvy, a pre rýchly rozvoj 
umelej inteligencie, ktorý vedie k neistote z 
hľadiska toho, čo nás čaká, môže 
spoločný, z právneho hľadiska dobre 
zakotvený etický rámec Únie v oblasti 
umelej inteligencie rozšíriť ekosystém 
dôvery, ako sa vymedzuje v bielej knihe 
Komisie, či už v aplikáciách v oblasti 
ochrany životného prostredia, zdravotnej 
starostlivosti alebo bezpečnosti potravín, 
čím sa podporí ekosystém excelentnosti v 
oblasti právnej istoty a predvídateľnosti, a 
poskytne sa účinná odpoveď na výzvy, 
ktoré ešte nie sú vymedzené na súdoch, na 
riadiacich schôdzach alebo vo vedeckých 
laboratóriách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že vzhľadom na rýchly 
rozvoj umelej inteligencie a neistotu, ktorá 

4. konštatuje, že vzhľadom na rýchly 
rozvoj umelej inteligencie a neistotu, ktorá 
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nás čaká, spoločný etický rámec Únie v 
oblasti umelej inteligencie rozšíri 
ekosystém dôvery, ako sa vymedzuje v 
bielej knihe Komisie, či už v aplikáciách v 
oblasti ochrany životného prostredia, 
zdravotnej starostlivosti alebo bezpečnosti 
potravín, čím sa podporí ekosystém 
excelentnosti v oblasti právnej istoty a 
poskytne sa účinná odpoveď na výzvy, 
ktoré ešte nie sú vymedzené na súdoch, na 
riadiacich schôdzach alebo vo vedeckých 
laboratóriách;

nás čaká, spoločný etický rámec Únie v 
oblasti umelej inteligencie rozšíri 
ekosystém dôvery, ako sa vymedzuje v 
bielej knihe Komisie, či už v oblasti 
ochrany životného prostredia alebo 
verejného zdravia, vytvárania zdravších 
prostredí, lepších zdrojov a služieb v 
oblasti zdravotnej starostlivosti alebo 
aplikácií v oblasti bezpečnosti potravín, 
čím sa podporí ekosystém excelentnosti v 
oblasti právnej istoty a poskytne sa účinná 
odpoveď na výzvy, ktoré ešte nie sú 
vymedzené na súdoch, na riadiacich 
schôdzach alebo vo vedeckých 
laboratóriách;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 95
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že vzhľadom na rýchly 
rozvoj umelej inteligencie a neistotu, ktorá 
nás čaká, spoločný etický rámec Únie v 
oblasti umelej inteligencie rozšíri 
ekosystém dôvery, ako sa vymedzuje v 
bielej knihe Komisie, či už v aplikáciách v 
oblasti ochrany životného prostredia, 
zdravotnej starostlivosti alebo bezpečnosti 
potravín, čím sa podporí ekosystém 
excelentnosti v oblasti právnej istoty a 
poskytne sa účinná odpoveď na výzvy, 
ktoré ešte nie sú vymedzené na súdoch, na 
riadiacich schôdzach alebo vo vedeckých 
laboratóriách;

4. konštatuje, že vzhľadom na rýchly 
rozvoj umelej inteligencie a neistotu, ktorá 
nás čaká, by spoločný, presaditeľný a 
záväzný etický rámec Únie v oblasti umelej 
inteligencie mal vybudovať ekosystém 
dôvery, ako sa vymedzuje v bielej knihe 
Komisie, či už v aplikáciách v oblasti 
ochrany životného prostredia, zdravotnej 
starostlivosti alebo bezpečnosti potravín, 
čím sa podporí ekosystém excelentnosti v 
oblasti právnej istoty a etickej 
excelentnosti pri poskytovaní účinnej 
odpovede na výzvy, ktoré ešte nie sú 
vymedzené na súdoch, na riadiacich 
schôdzach alebo vo vedeckých 
laboratóriách;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 96
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že vzhľadom na rýchly 
rozvoj umelej inteligencie a neistotu, ktorá 
nás čaká, spoločný etický rámec Únie v 
oblasti umelej inteligencie rozšíri 
ekosystém dôvery, ako sa vymedzuje v 
bielej knihe Komisie, či už v aplikáciách v 
oblasti ochrany životného prostredia, 
zdravotnej starostlivosti alebo bezpečnosti 
potravín, čím sa podporí ekosystém 
excelentnosti v oblasti právnej istoty a 
poskytne sa účinná odpoveď na výzvy, 
ktoré ešte nie sú vymedzené na súdoch, na 
riadiacich schôdzach alebo vo vedeckých 
laboratóriách;

4. konštatuje, že vzhľadom na rýchly 
rozvoj umelej inteligencie a neistotu, ktorá 
nás čaká, spoločný etický rámec Únie v 
oblasti umelej inteligencie rozšíri 
ekosystém dôvery, ako sa vymedzuje v 
bielej knihe Komisie, či už v aplikáciách v 
oblasti ochrany životného prostredia, 
zdravotnej starostlivosti alebo bezpečnosti 
potravín, čím sa podporí ekosystém 
excelentnosti v oblasti právnej istoty a 
poskytne sa účinná odpoveď na výzvy, 
ktoré ešte nie sú vymedzené na súdoch, na 
riadiacich schôdzach alebo vo vedeckých 
laboratóriách; poukazuje na to, že 
program Copernicus môže slúžiť ako 
najlepší postup pri vytváraní 
vysokokvalitných veľkých súborov údajov 
ako vstupu do modelov umelej 
inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že vzhľadom na rýchly 
rozvoj umelej inteligencie a neistotu, ktorá 
nás čaká, spoločný etický rámec Únie v 
oblasti umelej inteligencie rozšíri 
ekosystém dôvery, ako sa vymedzuje v 
bielej knihe Komisie, či už v aplikáciách v 
oblasti ochrany životného prostredia, 
zdravotnej starostlivosti alebo bezpečnosti 
potravín, čím sa podporí ekosystém 

4. konštatuje, že vzhľadom na rýchly 
rozvoj umelej inteligencie a neistotu, ktorá 
nás čaká, spoločný etický rámec Únie v 
oblasti umelej inteligencie rozšíri 
ekosystém dôvery, najmä pre 
používateľov, ako sa vymedzuje v bielej 
knihe Komisie, osobitne v aplikáciách v 
oblasti ochrany životného prostredia, 
zdravotnej starostlivosti alebo bezpečnosti 
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excelentnosti v oblasti právnej istoty a 
poskytne sa účinná odpoveď na výzvy, 
ktoré ešte nie sú vymedzené na súdoch, na 
riadiacich schôdzach alebo vo vedeckých 
laboratóriách;

potravín, čím sa podporí ekosystém 
excelentnosti v oblasti právnej istoty a 
poskytne sa účinná odpoveď na výzvy, 
ktoré ešte nie sú vymedzené na súdoch, na 
riadiacich schôdzach alebo vo vedeckých 
laboratóriách;

Or. fr

Pozmeňujúci 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
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že vzhľadom na rýchly 
rozvoj umelej inteligencie a neistotu, ktorá 
nás čaká, spoločný etický rámec Únie v 
oblasti umelej inteligencie rozšíri 
ekosystém dôvery, ako sa vymedzuje v 
bielej knihe Komisie, či už v aplikáciách v 
oblasti ochrany životného prostredia, 
zdravotnej starostlivosti alebo bezpečnosti 
potravín, čím sa podporí ekosystém 
excelentnosti v oblasti právnej istoty a 
poskytne sa účinná odpoveď na výzvy, 
ktoré ešte nie sú vymedzené na súdoch, na 
riadiacich schôdzach alebo vo vedeckých 
laboratóriách;

4. konštatuje, že vzhľadom na rýchly 
rozvoj umelej inteligencie a neistotu, ktorá 
nás čaká, spoločný etický rámec Únie v 
oblasti umelej inteligencie rozšíri 
ekosystém dôvery, ako sa vymedzuje v 
bielej knihe Komisie, či už v aplikáciách v 
oblasti ochrany životného prostredia, 
zdravotnej starostlivosti alebo bezpečnosti 
potravín, čím sa podporí ekosystém 
excelentnosti v oblasti právnej istoty a 
poskytne sa účinná odpoveď na výzvy, 
ktoré ešte nie sú vymedzené na súdoch, na 
riadiacich schôdzach alebo vo vedeckých 
laboratóriách; poukazuje na to, že etiku 
netvoria trvalé zásady, ale v rôznych 
kultúrach a časoch sa mení; v tejto 
súvislosti podporuje myšlienku, že by sa 
rámec mal pravidelne preskúmavať, aby 
sa zaručila jeho uplatniteľnosť v čase a v 
novom vývoji;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Maria Spyraki
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že vzhľadom na rýchly 
rozvoj umelej inteligencie a neistotu, ktorá 
nás čaká, spoločný etický rámec Únie v 
oblasti umelej inteligencie rozšíri 
ekosystém dôvery, ako sa vymedzuje v 
bielej knihe Komisie, či už v aplikáciách v 
oblasti ochrany životného prostredia, 
zdravotnej starostlivosti alebo bezpečnosti 
potravín, čím sa podporí ekosystém 
excelentnosti v oblasti právnej istoty a 
poskytne sa účinná odpoveď na výzvy, 
ktoré ešte nie sú vymedzené na súdoch, na 
riadiacich schôdzach alebo vo vedeckých 
laboratóriách;

4. konštatuje, že vzhľadom na rýchly 
rozvoj umelej inteligencie a neistotu, ktorá 
nás čaká, spoločný etický rámec Únie v 
oblasti umelej inteligencie rozšíri 
ekosystém dôvery, ako sa vymedzuje v 
bielej knihe Komisie, či už v aplikáciách v 
oblasti ochrany životného prostredia, 
zdravotnej starostlivosti alebo bezpečnosti 
potravín, čím sa podporí ekosystém 
excelentnosti v oblasti právnej istoty a 
poskytne sa účinná odpoveď na výzvy, 
ktoré ešte nie sú vymedzené na súdoch, na 
riadiacich schôdzach alebo vo vedeckých 
laboratóriách; zdôrazňuje preto význam 
prístupu zameraného na človeka a 
pravidelnej kontroly pokroku v oblasti 
umelej inteligencie podľa sektorov, a to s 
cieľom podporiť proaktívnu reguláciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že ekosystém Únie v 
oblasti dôvery voči umelej inteligencii 
založený na právnych predpisoch, či už 
ide o ochranu životného prostredia, 
zdravie alebo bezpečnosť potravín, 
rozšírený etickým rámcom Únie pre 
umelú inteligenciu, posilní právnu istotu 
a predvídateľnosť, podnieti zapojenie 
zainteresovaných strán, zvýši objem 
zverených údajov a penetráciu trhu, 
umožní úspory z rozsahu a podporí 
ekosystém excelentnosti v týchto 
odvetviach; zastáva názor, že sa tým 
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posilní globálna konkurencieschopnosť 
sektora umelej inteligencie Únie a 
potenciál presadzovať hodnoty a normy 
Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby boli chránené údaje 
týkajúce sa zdravia a údaje zraniteľných 
skupín, ako sú osoby so zdravotným 
postihnutím, pacienti, deti, menšiny a 
migranti; zdôrazňuje, že pri 
zhromažďovaní, spracúvaní, spoločnom 
využívaní údajov a pri prístupe k nim sa 
musí v plnej miere rešpektovať ustálená 
judikatúra Európskeho súdneho dvora a 
iné európske a medzinárodné nástroje, 
ktoré sa uplatňujú v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. odporúča opatrenia na podporu 
zapojenia všetkých zainteresovaných strán 
v oblasti etiky umelej inteligencie zo 
súkromného sektora, skupín spotrebiteľov 
a akademickej obce do formulovania 
etického kódexu prispôsobeného 
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technologickému, spoločenskému a 
politickému vývoju;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 103
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. varuje pred pokusmi poskytnúť 
strojom akúsi „osobnosť“, čo by mohlo 
viesť k odstráneniu ľudskej 
zodpovednosti v prípade chýb pri liečbe;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 104
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva Komisiu, aby začala 
otvorený a transparentný odvetvový dialóg 
prioritne zameraný na zdravotnú 
starostlivosť s cieľom predložiť akčný 
plán na uľahčenie vývoja, testovania a 
zavádzania umelej inteligencie v oblasti 
výskumu a inovácií a ich širokého 
uplatňovania vo verejných zdravotníckych 
službách;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 105
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. dôrazne podporuje Komisiu pri 
vytváraní spoločného etického rámca Únie 
v oblasti umelej inteligencie s cieľom 
bojovať proti nedostatkom spôsobeným 
fragmentáciou vnútorného trhu v oblasti 
umelej inteligencie vrátane aplikácií v 
oblasti životného prostredia, zdravotnej 
starostlivosti a bezpečnosti potravín a 
predchádzať dvojitým normám umelej 
inteligencie v členských štátoch pre umelú 
inteligenciu, ktorá sa vyvíja v Únii a mimo 
nej, okrem iného v oblastiach, ako je 
riadenie spotrebiteľských údajov, ochrana 
a súkromie v inteligentných sieťach, 
nakladanie s odpadom, rovnaký prístup k 
službám, normy pre vzťah medzi 
pacientom a lekárom, ochrana údajov a 
súkromia, občianskoprávna zodpovednosť 
v oblasti verejnej zdravotnej starostlivosti 
s asistenciou umelej inteligencie a 
občianskoprávna zodpovednosť za 
autonómne vozidlá alebo stroje;

5. dôrazne podporuje Komisiu pri 
vytváraní spoločného etického rámca Únie 
v oblasti umelej inteligencie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 106
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. dôrazne podporuje Komisiu pri 
vytváraní spoločného etického rámca Únie 
v oblasti umelej inteligencie s cieľom 
bojovať proti nedostatkom spôsobeným 
fragmentáciou vnútorného trhu v oblasti 
umelej inteligencie vrátane aplikácií v 
oblasti životného prostredia, zdravotnej 
starostlivosti a bezpečnosti potravín a 
predchádzať dvojitým normám umelej 

5. dôrazne podporuje Komisiu pri 
vytváraní spoločného etického rámca Únie 
v oblasti umelej inteligencie s cieľom 
bojovať proti nedostatkom spôsobeným 
fragmentáciou vnútorného trhu v oblasti 
umelej inteligencie vrátane aplikácií v 
oblasti životného prostredia, zdravotnej 
starostlivosti a bezpečnosti potravín a 
predchádzať dvojitým normám umelej 
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inteligencie v členských štátoch pre umelú 
inteligenciu, ktorá sa vyvíja v Únii a mimo 
nej, okrem iného v oblastiach, ako je 
riadenie spotrebiteľských údajov, ochrana a 
súkromie v inteligentných sieťach, 
nakladanie s odpadom, rovnaký prístup k 
službám, normy pre vzťah medzi 
pacientom a lekárom, ochrana údajov a 
súkromia, občianskoprávna zodpovednosť 
v oblasti verejnej zdravotnej starostlivosti s 
asistenciou umelej inteligencie a 
občianskoprávna zodpovednosť za 
autonómne vozidlá alebo stroje;

inteligencie v členských štátoch pre umelú 
inteligenciu, ktorá sa vyvíja v Únii a mimo 
nej, okrem iného v oblastiach, ako je 
riadenie spotrebiteľských údajov, ochrana a 
súkromie v inteligentných sieťach, 
nakladanie s odpadom, rovnaký prístup k 
službám, normy pre vzťah medzi 
pacientom a lekárom, interpretácia 
právnych predpisov v oblasti ochrany 
údajov a súkromia vrátane ich väzby na 
výskumné aktivity a vývoj liekov, 
občianskoprávna zodpovednosť v oblasti 
verejnej zdravotnej starostlivosti s 
asistenciou umelej inteligencie a 
občianskoprávna zodpovednosť za 
autonómne vozidlá alebo stroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. dôrazne podporuje Komisiu pri 
vytváraní spoločného etického rámca Únie 
v oblasti umelej inteligencie s cieľom 
bojovať proti nedostatkom spôsobeným 
fragmentáciou vnútorného trhu v oblasti 
umelej inteligencie vrátane aplikácií v 
oblasti životného prostredia, zdravotnej 
starostlivosti a bezpečnosti potravín a 
predchádzať dvojitým normám umelej 
inteligencie v členských štátoch pre umelú 
inteligenciu, ktorá sa vyvíja v Únii a mimo 
nej, okrem iného v oblastiach, ako je 
riadenie spotrebiteľských údajov, ochrana a 
súkromie v inteligentných sieťach, 
nakladanie s odpadom, rovnaký prístup k 
službám, normy pre vzťah medzi 
pacientom a lekárom, ochrana údajov a 
súkromia, občianskoprávna zodpovednosť 
v oblasti verejnej zdravotnej starostlivosti s 
asistenciou umelej inteligencie a 

5. dôrazne podporuje Komisiu pri 
vytváraní spoločného etického rámca Únie 
v oblasti umelej inteligencie s cieľom 
bojovať proti nedostatkom spôsobeným 
fragmentáciou vnútorného trhu v oblasti 
umelej inteligencie vrátane aplikácií v 
oblasti životného prostredia, zdravotnej 
starostlivosti a bezpečnosti potravín a 
predchádzať dvojitým normám umelej 
inteligencie v členských štátoch pre umelú 
inteligenciu, ktorá sa vyvíja v Únii a mimo 
nej, okrem iného v oblastiach, ako je 
riadenie spotrebiteľských údajov, ochrana a 
súkromie v inteligentných sieťach, 
nakladanie s odpadom, rovnaký prístup k 
službám, normy pre vzťah medzi 
pacientom a lekárom, ochrana údajov a 
súkromia, občianskoprávna zodpovednosť 
v oblasti verejnej zdravotnej starostlivosti s 
asistenciou umelej inteligencie a 
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občianskoprávna zodpovednosť za 
autonómne vozidlá alebo stroje;

občianskoprávna zodpovednosť za 
autonómne vozidlá alebo stroje; požaduje 
riadne právne zakotvenie a umiestnenie 
takéhoto etického rámca Únie pre umelú 
inteligenciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. dôrazne podporuje Komisiu pri 
vytváraní spoločného etického rámca Únie 
v oblasti umelej inteligencie s cieľom 
bojovať proti nedostatkom spôsobeným 
fragmentáciou vnútorného trhu v oblasti 
umelej inteligencie vrátane aplikácií v 
oblasti životného prostredia, zdravotnej 
starostlivosti a bezpečnosti potravín a 
predchádzať dvojitým normám umelej 
inteligencie v členských štátoch pre umelú 
inteligenciu, ktorá sa vyvíja v Únii a mimo 
nej, okrem iného v oblastiach, ako je 
riadenie spotrebiteľských údajov, ochrana a 
súkromie v inteligentných sieťach, 
nakladanie s odpadom, rovnaký prístup k 
službám, normy pre vzťah medzi 
pacientom a lekárom, ochrana údajov a 
súkromia, občianskoprávna zodpovednosť 
v oblasti verejnej zdravotnej starostlivosti s 
asistenciou umelej inteligencie a 
občianskoprávna zodpovednosť za 
autonómne vozidlá alebo stroje;

5. dôrazne podporuje Komisiu pri 
vytváraní spoločného etického rámca Únie 
v oblasti umelej inteligencie s cieľom 
bojovať proti nedostatkom spôsobeným 
fragmentáciou vnútorného trhu v oblasti 
umelej inteligencie vrátane výskumu, 
inovácií a odborných znalostí týkajúcich 
sa aplikácií v oblasti životného prostredia, 
zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti 
potravín a predchádzať dvojitým normám 
umelej inteligencie v členských štátoch pre 
umelú inteligenciu, ktorá sa vyvíja v Únii a 
mimo nej, okrem iného v oblastiach, ako je 
riadenie spotrebiteľských údajov, ochrana a 
súkromie v inteligentných sieťach, 
nakladanie s odpadom, rovnaký prístup k 
službám, normy pre vzťah medzi 
pacientom a lekárom, ochrana údajov a 
súkromia, občianskoprávna zodpovednosť 
v oblasti verejnej zdravotnej starostlivosti s 
asistenciou umelej inteligencie a 
občianskoprávna zodpovednosť za 
autonómne vozidlá alebo stroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Sara Cerdas
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. dôrazne podporuje Komisiu pri 
vytváraní spoločného etického rámca Únie 
v oblasti umelej inteligencie s cieľom 
bojovať proti nedostatkom spôsobeným 
fragmentáciou vnútorného trhu v oblasti 
umelej inteligencie vrátane aplikácií v 
oblasti životného prostredia, zdravotnej 
starostlivosti a bezpečnosti potravín a 
predchádzať dvojitým normám umelej 
inteligencie v členských štátoch pre umelú 
inteligenciu, ktorá sa vyvíja v Únii a mimo 
nej, okrem iného v oblastiach, ako je 
riadenie spotrebiteľských údajov, ochrana a 
súkromie v inteligentných sieťach, 
nakladanie s odpadom, rovnaký prístup k 
službám, normy pre vzťah medzi 
pacientom a lekárom, ochrana údajov a 
súkromia, občianskoprávna zodpovednosť 
v oblasti verejnej zdravotnej starostlivosti s 
asistenciou umelej inteligencie a 
občianskoprávna zodpovednosť za 
autonómne vozidlá alebo stroje;

5. dôrazne podporuje Komisiu pri 
vytváraní spoločného etického rámca Únie 
v oblasti umelej inteligencie s cieľom 
bojovať proti nedostatkom spôsobeným 
fragmentáciou vnútorného trhu v oblasti 
umelej inteligencie vrátane aplikácií v 
oblasti životného prostredia, verejného 
zdravia, zdravotnej starostlivosti a 
bezpečnosti potravín a predchádzať 
dvojitým normám umelej inteligencie v 
členských štátoch pre umelú inteligenciu, 
ktorá sa vyvíja v Únii a mimo nej, okrem 
iného v oblastiach, ako je riadenie 
spotrebiteľských údajov, ochrana a 
súkromie v inteligentných sieťach, 
nakladanie s odpadom, rovnaký prístup k 
službám, normy pre vzťah medzi 
pacientom a lekárom, ochrana údajov a 
súkromia, občianskoprávna zodpovednosť 
v oblasti verejnej zdravotnej starostlivosti s 
asistenciou umelej inteligencie a 
občianskoprávna zodpovednosť za 
autonómne vozidlá alebo stroje;

Or. pt

Pozmeňujúci 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
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. dôrazne podporuje Komisiu pri 
vytváraní spoločného etického rámca Únie 
v oblasti umelej inteligencie s cieľom 
bojovať proti nedostatkom spôsobeným 
fragmentáciou vnútorného trhu v oblasti 

5. dôrazne podporuje Komisiu pri 
vytváraní spoločného etického rámca Únie 
v oblasti umelej inteligencie s cieľom 
bojovať proti nedostatkom spôsobeným 
fragmentáciou vnútorného trhu v oblasti 
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umelej inteligencie vrátane aplikácií v 
oblasti životného prostredia, zdravotnej 
starostlivosti a bezpečnosti potravín a 
predchádzať dvojitým normám umelej 
inteligencie v členských štátoch pre umelú 
inteligenciu, ktorá sa vyvíja v Únii a mimo 
nej, okrem iného v oblastiach, ako je 
riadenie spotrebiteľských údajov, ochrana a 
súkromie v inteligentných sieťach, 
nakladanie s odpadom, rovnaký prístup k 
službám, normy pre vzťah medzi 
pacientom a lekárom, ochrana údajov a 
súkromia, občianskoprávna zodpovednosť 
v oblasti verejnej zdravotnej starostlivosti s 
asistenciou umelej inteligencie a 
občianskoprávna zodpovednosť za 
autonómne vozidlá alebo stroje;

umelej inteligencie vrátane aplikácií v 
oblasti životného prostredia, zdravotnej 
starostlivosti a bezpečnosti potravín a 
predchádzať dvojitým normám umelej 
inteligencie v členských štátoch pre umelú 
inteligenciu, ktorá sa vyvíja v Únii a mimo 
nej, okrem iného v oblastiach, ako je 
riadenie spotrebiteľských údajov, ochrana a 
súkromie v inteligentných sieťach, 
nakladanie s odpadom, rovnaký prístup k 
službám a technológiám, normy pre vzťah 
medzi pacientom a lekárom, ochrana 
údajov a súkromia, občianskoprávna 
zodpovednosť v oblasti verejnej zdravotnej 
starostlivosti s asistenciou umelej 
inteligencie a občianskoprávna 
zodpovednosť za autonómne vozidlá alebo 
stroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. dôrazne podporuje Komisiu pri 
vytváraní spoločného etického rámca Únie 
v oblasti umelej inteligencie s cieľom 
bojovať proti nedostatkom spôsobeným 
fragmentáciou vnútorného trhu v oblasti 
umelej inteligencie vrátane aplikácií v 
oblasti životného prostredia, zdravotnej 
starostlivosti a bezpečnosti potravín a 
predchádzať dvojitým normám umelej 
inteligencie v členských štátoch pre umelú 
inteligenciu, ktorá sa vyvíja v Únii a mimo 
nej, okrem iného v oblastiach, ako je 
riadenie spotrebiteľských údajov, ochrana a 
súkromie v inteligentných sieťach, 
nakladanie s odpadom, rovnaký prístup k 
službám, normy pre vzťah medzi 
pacientom a lekárom, ochrana údajov a 
súkromia, občianskoprávna zodpovednosť 

5. dôrazne podporuje Komisiu pri 
vytváraní minimálneho spoločného 
etického rámca Únie v oblasti umelej 
inteligencie s cieľom bojovať proti 
nedostatkom spôsobeným fragmentáciou 
vnútorného trhu v oblasti umelej 
inteligencie vrátane aplikácií v oblasti 
životného prostredia, zdravotnej 
starostlivosti a bezpečnosti potravín a 
predchádzať dvojitým normám umelej 
inteligencie v členských štátoch pre umelú 
inteligenciu, ktorá sa vyvíja v Únii a mimo 
nej, okrem iného v oblastiach, ako je 
riadenie spotrebiteľských údajov, ochrana a 
súkromie v inteligentných sieťach, 
nakladanie s odpadom, rovnaký prístup k 
službám, normy pre vzťah medzi 
pacientom a lekárom, ochrana údajov a 
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v oblasti verejnej zdravotnej starostlivosti s 
asistenciou umelej inteligencie a 
občianskoprávna zodpovednosť za 
autonómne vozidlá alebo stroje;

súkromia, občianskoprávna zodpovednosť 
v oblasti verejnej zdravotnej starostlivosti s 
asistenciou umelej inteligencie a 
občianskoprávna zodpovednosť za 
autonómne vozidlá alebo stroje;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 112
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje špecifickosť odvetvia 
zdravotníctva; súhlasí s Komisiou, že 
občania by mali mať zabezpečený prístup 
ku komplexným elektronickým záznamom 
o údajoch týkajúcich sa ich zdravia a mali 
by mať aj naďalej možnosť bezpečne 
poskytovať údaje týkajúce sa ich zdravia 
splnomocneným stranám a kontrolu nad 
týmito údajmi, pričom treba súčasne 
zakázať neoprávnený prístup v súlade s 
právnymi predpismi o ochrane údajov; 
ďalej uvádza, že údaje by sa mali 
uchovávať na bezpečných miestnych 
serveroch a mali by ich spracovávať 
nezávislé orgány;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. dôrazne podporuje vytvorenie 
európskeho priestoru údajov týkajúcich sa 
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zdravia1a, ktorý navrhla Komisia, 
zameraného na podporu výmeny údajov 
týkajúcich sa zdravia a na podporu 
výskumu pri plnom rešpektovaní ochrany 
údajov, vrátane spracúvania údajov 
technológiou umelej inteligencie, a 
posilňujúci a rozširujúci využívanie a 
opätovné využívanie zdravotníckych dát; 
nabáda na rozšírenie cezhraničnej 
výmeny údajov týkajúcich sa zdravia, ich 
prepojenie a využívanie prostredníctvom 
bezpečných, spoločných registrov, 
osobitných druhov informácií o zdraví, 
ako sú európske zdravotné záznamy, 
genomické informácie a digitálne 
zdravotnícke obrázky, s cieľom uľahčiť 
interoperabilné registre alebo databázy v 
celej Únii v oblastiach, ako sú výskum, 
veda a zdravotníctvo;
_________________
1a Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov s názvom Európska 
dátová stratégia [COM(2020) 0066].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje význam odbornej 
prípravy vysokokvalifikovaných 
odborníkov v oblastiach súvisiacich so 
životným prostredím, zdravím a 
bezpečnosťou potravín, ktorá by mala ísť 
ruka v ruke s potrebou mať rôznorodé 
tímy vývojárov a inžinierov 
spolupracujúce s kľúčovými aktérmi na 
tom, aby sa zabránilo neúmyselnému 
zahrnutiu rodových a kultúrnych 
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predsudkov do algoritmov, systémov a 
aplikácií umelej inteligencie; malo by sa 
zabezpečiť aj vzájomné uznávanie 
takýchto kvalifikácií v celej Únii;

Or. en

Pozmeňujúci 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

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. domnieva sa, že v oblastiach ako 
zdravie musí zodpovednosť niesť v 
konečnom dôsledku fyzická alebo 
právnická osoba; zdôrazňuje potrebu 
vysledovateľných a verejne dostupných 
údajov o odbornej príprave pre algoritmy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. požaduje tú správnu rovnováhu 
medzi súkromím a ochranou údajov, a 
využívaním údajov; domnieva sa, že pre 
vedecký pokrok je dôležité zabezpečiť 
možnosť dostatočne dôkladnej a 
podrobnej výmeny a spracúvania údajov 
týkajúcich sa zdravia; zabezpečuje 
anonymizáciu údajov a zároveň bráni 
nadmernej minimalizácii údajov; 
požaduje interoperabilné, vhodné 
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databázy, registre a archívy na úrovni EÚ 
s cieľom uľahčiť ich používanie v 
odvetviach zdravia, životného prostredia a 
bezpečnosti potravín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že poisťovacím 
spoločnostiam alebo iným 
poskytovateľom služieb by sa nemalo 
dovoliť používať údaje z elektronických 
zdravotníckych aplikácií, aby nemohli 
praktizovať diskrimináciu pri stanovovaní 
cien, pretože by to bolo v rozpore so 
základným právom na najvyššiu 
dosiahnuteľnú úroveň zdravia;

Or. fr

Pozmeňujúci 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
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že pacienti by mali 
vedieť, kedy a ako sú v interakcii s 
ľudským odborníkom a kedy nie; trvá na 
tom, že pacienti by mali mať slobodu 
rozhodovať o tejto interakcii a mala by im 
byť ponúknutá alternatíva rovnakého 
štandardu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. pripomína, že roboty používajú na 
rozhodovanie algoritmy, ktoré vyjadrujú 
etické hodnoty a rámce, a že ich zavedenie 
má dôležité etické dôsledky v oblasti 
zdravotnej starostlivosti alebo sociálnych 
vzťahov; je osobitne znepokojený 
používaním robotických spoločníkov na 
pedofilné a sexuálne zneužívanie; 
domnieva sa, že pri navrhovaní 
robotických technológií by sa mali 
zohľadniť etické hľadiská; žiada, aby sa 
v procese vývoja týchto strojov udelilo 
miesto etike, pričom sa bude vychádzať 
z prístupu, ako je etický dizajn (Value 
Sensitive Design), najmä pokiaľ ide o 
roboty na starostlivosť o starších ľudí a 
robotických spoločníkov; zdôrazňuje, že 
tento prístup by sa mal tiež prispôsobiť 
tak, aby sa zohľadňovali dobré životné 
podmienky zvierat;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 120
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje, aby sa zabezpečilo úplné 
presadzovanie právneho rámca Únie v 
oblasti ochrany údajov a súkromia, 

6. požaduje, aby sa zabezpečilo úplné 
presadzovanie právneho rámca Únie v 
oblasti ochrany údajov a súkromia, 
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relevantné najmä pokiaľ ide o aplikácie 
umelej inteligencie v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a súvisiace citlivé údaje, s 
cieľom posilniť „právo na vysvetlenie“ 
podľa článku 22 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)2, 
a náročnejšie požiadavky na 
vysokorizikovú umelú inteligenciu, pokiaľ 
ide o jej interpretovateľnosť;

relevantné najmä pokiaľ ide o aplikácie 
umelej inteligencie v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a súvisiace citlivé údaje, s 
cieľom posilniť „právo na vysvetlenie“ 
podľa článku 22 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)2; 
nabáda Komisiu, aby počas preskúmania 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
konkrétne posúdila, či sú právne predpisy 
Únie v oblasti ochrany údajov vhodné na 
daný účel alebo či sú nutné ďalšie 
regulačné záruky, ako napríklad: pravidlá 
pre harmonizované techniky 
anonymizovania údajov v prípade údajov 
týkajúcich sa zdravia; pravidlá prístupu k 
údajom a pravidlá kontroly údajov, 
pokiaľ ide o používanie riešení 
založených na 
algoritmoch/automatizovaných 
rozhodnutí a údajov s viacerými zdrojmi; 
normy kvality a bezpečnosti pre všetky 
informačné systémy, v ktorých sa 
spracúvajú údaje týkajúce sa zdravia, ako 
aj mechanizmus na monitorovanie 
dodržiavania právnych predpisov na 
ochranu súkromia, zodpovednosti za 
výrobky, transparentnosti, zodpovednosti 
a iných etických noriem všetkými 
stranami zapojenými do spracúvania 
osobných biomedicínskych údajov;

_________________ _________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík
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Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje, aby sa zabezpečilo úplné 
presadzovanie právneho rámca Únie v 
oblasti ochrany údajov a súkromia, 
relevantné najmä pokiaľ ide o aplikácie 
umelej inteligencie v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a súvisiace citlivé údaje, s 
cieľom posilniť „právo na vysvetlenie“ 
podľa článku 22 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)2, 
a náročnejšie požiadavky na 
vysokorizikovú umelú inteligenciu, pokiaľ 
ide o jej interpretovateľnosť;

6. požaduje, aby sa zabezpečilo 
dodržiavanie a úplné presadzovanie 
právneho rámca Únie v oblasti ochrany 
údajov a súkromia a zaistila ochrana 
osobných údajov, najmä pokiaľ ide o 
aplikácie umelej inteligencie v oblasti 
zdravotnej starostlivosti a iné citlivé údaje, 
s cieľom posilniť „právo na vysvetlenie“ 
podľa článku 22 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)2, 
a náročnejšie požiadavky na 
vysokorizikovú umelú inteligenciu, pokiaľ 
ide o jej interpretovateľnosť; pripomína 
riziko zlomyseľných zmien údajov a 
manipulácie s údajmi, a možných 
hackerských útokov alebo krádeží údajov, 
ktoré môžu byť v odvetví zdravotníctva 
zvlášť závažné a môžu sa použiť na 
poškodenie, zdiskreditovanie alebo 
zneužitie danej osoby;

_________________ _________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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6. požaduje, aby sa zabezpečilo úplné 
presadzovanie právneho rámca Únie v 
oblasti ochrany údajov a súkromia, 
relevantné najmä pokiaľ ide o aplikácie 
umelej inteligencie v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a súvisiace citlivé údaje, s 
cieľom posilniť „právo na vysvetlenie“ 
podľa článku 22 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)2, 
a náročnejšie požiadavky na 
vysokorizikovú umelú inteligenciu, pokiaľ 
ide o jej interpretovateľnosť;

6. požaduje, aby sa zabezpečilo úplné 
presadzovanie právneho rámca Únie v 
oblasti ochrany údajov a súkromia, 
relevantné najmä pokiaľ ide o aplikácie 
umelej inteligencie v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a súvisiace citlivé údaje, s 
cieľom posilniť „právo na vysvetlenie“ 
podľa článku 22 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)2, 
a náročnejšie požiadavky na 
vysokorizikovú umelú inteligenciu, pokiaľ 
ide o jej interpretovateľnosť; zdôrazňuje 
potrebu slobodného a informovaného 
súhlasu na základe článku 7 uvedeného 
nariadenia; žiada zavedenie povinnosti 
vysvetliť rozhodnutia prijaté umelou 
inteligenciou v etickom rámci;

_________________ _________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Or. fr

Pozmeňujúci 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
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje, aby sa zabezpečilo úplné 
presadzovanie právneho rámca Únie v 
oblasti ochrany údajov a súkromia, 
relevantné najmä pokiaľ ide o aplikácie 
umelej inteligencie v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a súvisiace citlivé údaje, s 

6. požaduje posilnenie postavenia 
občanov a pacientov, pokiaľ ide o ich 
osobné údaje, ako aj to, aby sa zabezpečilo 
úplné presadzovanie právneho rámca Únie 
v oblasti ochrany údajov a súkromia, 
relevantné najmä pokiaľ ide o aplikácie 
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cieľom posilniť „právo na vysvetlenie“ 
podľa článku 22 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)2, 
a náročnejšie požiadavky na 
vysokorizikovú umelú inteligenciu, pokiaľ 
ide o jej interpretovateľnosť;

umelej inteligencie v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a súvisiace citlivé údaje, s 
cieľom posilniť „právo na vysvetlenie“ 
podľa článku 22 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)2, 
a náročnejšie požiadavky na 
vysokorizikovú umelú inteligenciu, pokiaľ 
ide o jej interpretovateľnosť;

_________________ _________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje, aby sa zabezpečilo úplné 
presadzovanie právneho rámca Únie v 
oblasti ochrany údajov a súkromia, 
relevantné najmä pokiaľ ide o aplikácie 
umelej inteligencie v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a súvisiace citlivé údaje, s 
cieľom posilniť „právo na vysvetlenie“ 
podľa článku 22 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)2, 
a náročnejšie požiadavky na 
vysokorizikovú umelú inteligenciu, pokiaľ 
ide o jej interpretovateľnosť;

6. požaduje, aby sa zabezpečilo úplné 
presadzovanie a jednotné interpretovanie 
právneho rámca Únie v oblasti ochrany 
údajov a súkromia, relevantné najmä 
pokiaľ ide o aplikácie umelej inteligencie v 
oblasti zdravotnej starostlivosti a súvisiace 
citlivé údaje, s cieľom posilniť „právo na 
vysvetlenie“ podľa článku 22 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov)2, a náročnejšie požiadavky na 
vysokorizikovú umelú inteligenciu, pokiaľ 
ide o jej interpretovateľnosť;

_________________ _________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

2 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
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o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby zdravotnícke pomôcky 
založené na umelej inteligencii spĺňali 
bezpečnostné a výkonnostné požiadavky 
európskeho nariadenia o zdravotníckych 
pomôckach; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zabezpečili vykonávanie 
nariadenia o zdravotníckych pomôckach 
so zreteľom na tieto technológie; 
domnieva sa, že sú potrebné nové 
usmernenia a špecifikácie na hodnotenie 
bezpečnosti a účinnosti softvéru, umelej 
inteligencie a zariadení využívajúcich 
hĺbkové učenie, a to počas celého cyklu 
používania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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6b. zdôrazňuje, že okrem jasných 
regulačných požiadaviek týkajúcich sa 
spoľahlivosti a zodpovednosti je takisto 
potrebné zabezpečiť algoritmickú 
transparentnosť, aby bolo možné zistiť, 
kde sa stala chyba, a aby odborníci mohli 
včas zasiahnuť; domnieva sa, že 
algoritmická transparentnosť je kľúčová 
pre predchádzanie situáciám, v ktorých sa 
zdravotnícke rozhodovanie vykonáva v 
prostredí tzv. čiernej skrinky; zdôrazňuje, 
že algoritmy tzv. čiernych skriniek, ktoré 
prijímajú nevysvetliteľné rozhodnutia, sú 
neprijateľné v ktoromkoľvek odvetví, ale 
v kontexte, v ktorom má rozhodovanie 
umelej inteligencie vplyv na rozhodnutia o 
živote alebo smrti, môžu byť následky 
algoritmického zlyhania vážne; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby otvorili 
dialóg s kľúčovými zainteresovanými 
stranami z oblasti medicíny, 
informačných technológií, matematiky, 
fyziky, zdravotníckej dátovej technológie, 
klinickej psychológie, bioinžinierstva a 
liekov s cieľom vytvoriť platformy na 
budovanie dialógu a posúdiť vplyv na 
vzťahy medzi lekárom a pacientom a 
dehumanizáciu lekárskej starostlivosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že existujú riziká 
predsudkov a diskriminácie v oblasti 
vývoja, nasadzovania a používania 
vysokorizikovej umelej inteligencie, 
robotiky a súvisiacich technológií vrátane 
softvéru, algoritmov a údajov používaných 
alebo produkovaných týmito 
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technológiami; pripomína, že za každých 
okolností by tieto technológie mali 
rešpektovať ľudskú dôstojnosť a 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so 
všetkými; domnieva sa, že takéto možné 
predsudky by sa mohli riešiť stanovením 
pravidiel týkajúcich sa spracovania 
údajov a stanovením primeraných záruk 
proti predsudkom a diskriminácii na 
základe sociálnych, hospodárskych, 
etnických, rasových, sexuálnych, 
rodových, zdravotných alebo iných 
faktorov; varuje pred možným 
zneužívaním diagnostických aplikácií 
umelej inteligencie a požaduje ochranné 
prvky v oblasti schopností a motivácie 
umelej inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. v sektore zdravotnej starostlivosti 
zdôrazňuje, že údaje pochádzajúce od 
pacientov používajúcich technológie 
umelej inteligencie by mali spĺňať všetky 
požiadavky na súkromie, ako sa stanovuje 
vo všeobecnom nariadení o ochrane 
údajov, a že generované údaje by v 
žiadnom prípade nemali prispievať k 
akejkoľvek diskriminácii (známej alebo 
novej); vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaručili, že údaje nebudú dostupné 
súkromným spoločnostiam, ako sú 
zdravotné alebo životné poisťovne, a že sa 
bude v plnej miere rešpektovať tzv. právo 
pacientov na zabudnutie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 129
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje prepojenie úvah medzi 
etickým rámcom umelej inteligencie 
a Európskou dátovou stratégiou; požaduje 
zavedenie koncepcie údajov verejného 
záujmu alebo údajov všeobecného záujmu 
pre súkromné údaje, ktorých zverejnenie 
je odôvodnené cieľom verejného výskumu 
(výroba a spotreba energie, údaje o 
biodiverzita, údaje o klíme atď.) v súlade s 
prácou Fóra pre správu internetu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 130
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že problém 
nepriehľadnosti tzv. efektu čiernej 
skrinky strojového hĺbkového učenia 
umelej inteligencie, jeho zložitosť a 
čiastočne autonómne správanie môže 
zabrániť presadzovaniu acquis Únie 
vrátane jeho etických hodnôt a noriem a 
ohroziť ekosystém Únie v oblasti dôvery 
voči umelej inteligencii medzi investormi 
a spotrebiteľmi, a tým brzdiť ekosystém 
excelentnosti Únie v oblasti umelej 
inteligencie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 131
Róża Thun und Hohenstein, Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby podporovala a 
financovala vývoj umelej inteligencie, 
robotiky a súvisiacich technológií 
zameraných na človeka, ktoré riešia výzvy 
v oblasti životného prostredia a klímy a 
zabezpečujú rovnaký prístup k základným 
právam a ich využívanie prostredníctvom 
využívania daňových stimulov, stimulov v 
oblasti zeleného verejného obstarávania 
alebo iných stimulov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že používatelia by 
mali mať plnú kontrolu nad svojimi 
údajmi, ktoré by sa nemali používať proti 
nim s poškodzujúcim alebo 
diskriminačným úmyslom; systémy umelej 
inteligencie by preto mali byť navrhnuté 
s ohľadom na zaručenie dôvernosti a 
ochrany údajov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 133
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva členské štáty, aby zosúladili 
programy lekárskeho vzdelávania a 
odbornej prípravy s vývojom v oblasti 
umelej inteligencie, ako aj s povedomím o 
etických výzvach spojených s 
uplatňovaním umelej inteligencie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 134
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že algoritmy a 
prístroje, ktoré sú schopné učiť sa a 
vyvíjať, by sa mali navrhovať 
transparentným a rešpektujúcim 
spôsobom už od fázy návrhu, pričom by sa 
mala osobitná pozornosť venovať ich 
dôsledkom na fyzickú a duševnú pohodu 
pracovníkov a spotrebiteľov; trvá najmä 
na tom, aby pracovníci mohli využívať 
právo na objasnenie rozhodnutí, ktoré 
boli prijaté algoritmami, s cieľom znížiť 
neistotu a nepriehľadnosť, ktoré 
poškodzujú dlhodobé blaho pracovníkov; 
žiada Komisiu a členské štáty, aby v tejto 
súvislosti prijali právne predpisy; 
naliehavo žiada Komisiu, aby navrhla 
legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa 
pracovníkov vykonávajúcich úkolovú 
prácu na platformách s cieľom poskytnúť 
im právnu ochranu nevyhnutnú pre ich 
fyzickú a duševnú pohodu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 135



PE652.646v01-00 80/103 AM\1206810SK.docx

SK

Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. požaduje hlavné iniciatívy Únie na 
podporu interpretovateľných algoritmov, 
vysvetliteľnej umelej inteligencie (xAI), 
umelej inteligencie so symbolickým 
uvažovaním, techník testovania umelej 
inteligencie tzv. v bielej skrinke, a to 
prostredníctvom preukázania toho, že tieto 
technológie možno kombinovať s 
hĺbkovými neurónovými sieťami, a 
preukázaním ich právnych, etických a 
často obchodných výhod, ako aj 
presadzovaním metód na určovanie rizík 
spojených s rôznymi technologickými 
možnosťami, okrem iného s využitím 
skúseností úradu Spojeného kráľovstva s 
názvom Information Commissioner's 
Office a usmernení organizácie Alan 
Turing Institute s názvom Explaining 
decisions made with AI, ktoré dokazujú, 
že aj veľmi zložité neurónové systémy 
umelej inteligencie možno dostatočne 
interpretovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. opakuje, že príležitosti a riziká 
spojené s týmito technológiami majú 
globálny rozmer, ktorý si vyžaduje 
jednotný harmonizovaný prístup na 
medzinárodnej úrovni; vyzýva Komisiu, 
aby v dvojstrannom a mnohostrannom 
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prostredí pracovala na presadzovaní a 
zabezpečení dodržiavania etických zásad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. víta európsku stratégiu pre údaje 
riešiacu výzvy, ktorým bude Únia čeliť v 
tejto oblasti, ktorá je kľúčová pre pokrok 
umelej inteligencie, hľadajúcu európske 
možnosti pre konkurenčnú výhodu v 
novom dátovom hospodárstve, najmä v 
rastúcom sektore decentralizovaných a 
iných než osobných údajov 
pochádzajúcich z priemyslu, podnikov a 
verejného sektora a zo zariadení na okraji 
siete, čo má podľa očakávaní v roku 2025 
predstavovať 80 % zo 175 zettabytov a 
obrátiť súčasné pomery;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6d. zdôrazňuje, že dátové hospodárstvo 
poháňajúce rozvoj umelej inteligencie, 
ktoré sa preto nazýva ropou 21. storočia, 
nie je bez rizika; zdôrazňuje, že etické, a 
teda aj právne výzvy spojené s umelou 
inteligenciou presahujú ochranu údajov a 
súkromie a zasahujú do zodpovednosti za 
dátové prostredie používané na odbornú 
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prípravu v oblasti umelej inteligencie, jej 
testovanie a v niektorých prípadoch aj na 
vkladanie údajov používaných na 
sebaprispôsobenie algoritmu počas 
fungovania, čo môže viesť k zaujatosti, 
diskriminácii alebo chybám; víta 
požiadavky navrhnuté v bielej knihe 
týkajúce sa vysokorizikových údajov o 
odbornej príprave v oblasti umelej 
inteligencie, ktoré riešia aj bezpečnosť – 
dostatočne široké údaje na pokrytie 
všetkých relevantných scenárov s cieľom 
vyhnúť sa nebezpečným situáciám ako 
diskriminácii – dostatočne reprezentatívne 
údaje na to, aby dobre odrážali sociálne 
prostredie, na ktoré sa budú vzťahovať;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. Podporuje názor, že sedem 
požiadaviek na umelú inteligenciu 
uvedených v etických usmerneniach pre 
umelú inteligenciu v rámci expertnej 
skupiny na vysokej úrovni pre umelú 
inteligenciu tvorí pevné základné prvky 
spoločného etického rámca Únie v oblasti 
umelej inteligencie, ktoré okrem iného 
riešia etické aspekty aplikácií umelej 
inteligencie v oblasti životného prostredia, 
zdravia a ochrany potravín; žiada, aby sa 
zlepšilo acquis v oblasti transparentnosti, 
vysledovateľnosti a ľudského dohľadu, 
ktoré boli označené za oblasti, v ktorých je 
potrebné ďalšie zlepšenie spätnej väzby od 
350 organizácií v súvislosti s 
usmerneniami; okrem toho nabáda na 
vytvorenie etického rámca Únie pre umelú 
inteligenciu v duchu otvorenosti voči práci 
iných medzinárodných partnerov, ktorí 

7. Podporuje názor, že sedem 
požiadaviek na umelú inteligenciu 
uvedených v etických usmerneniach pre 
umelú inteligenciu v rámci expertnej 
skupiny na vysokej úrovni pre umelú 
inteligenciu tvorí pevné základné prvky 
spoločného etického rámca Únie v oblasti 
umelej inteligencie, ktoré okrem iného 
riešia etické aspekty aplikácií umelej 
inteligencie v oblasti životného prostredia, 
zdravia a ochrany potravín; žiada, aby sa 
zlepšilo acquis v oblasti transparentnosti, 
vysledovateľnosti a ľudského dohľadu, 
ktoré boli označené za oblasti, v ktorých je 
potrebné ďalšie zlepšenie spätnej väzby od 
350 organizácií v súvislosti s 
usmerneniami; okrem toho nabáda na 
vytvorenie etického rámca Únie pre umelú 
inteligenciu v duchu otvorenosti voči práci 
iných medzinárodných partnerov, ktorí 
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zdieľajú hodnoty Únie, napríklad voči 
rímskej výzve na etiku v oblasti umelej 
inteligencie od pápeža Františka;

zdieľajú hodnoty Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. Podporuje názor, že sedem 
požiadaviek na umelú inteligenciu 
uvedených v etických usmerneniach pre 
umelú inteligenciu v rámci expertnej 
skupiny na vysokej úrovni pre umelú 
inteligenciu tvorí pevné základné prvky 
spoločného etického rámca Únie v oblasti 
umelej inteligencie, ktoré okrem iného 
riešia etické aspekty aplikácií umelej 
inteligencie v oblasti životného prostredia, 
zdravia a ochrany potravín; žiada, aby sa 
zlepšilo acquis v oblasti transparentnosti, 
vysledovateľnosti a ľudského dohľadu, 
ktoré boli označené za oblasti, v ktorých je 
potrebné ďalšie zlepšenie spätnej väzby od 
350 organizácií v súvislosti s 
usmerneniami; okrem toho nabáda na 
vytvorenie etického rámca Únie pre umelú 
inteligenciu v duchu otvorenosti voči práci 
iných medzinárodných partnerov, ktorí 
zdieľajú hodnoty Únie, napríklad voči 
rímskej výzve na etiku v oblasti umelej 
inteligencie od pápeža Františka;

7. Podporuje názor, že sedem 
požiadaviek na umelú inteligenciu 
uvedených v etických usmerneniach pre 
umelú inteligenciu v rámci expertnej 
skupiny na vysokej úrovni pre umelú 
inteligenciu tvorí pevné základné prvky 
spoločného etického rámca Únie v oblasti 
umelej inteligencie, ktoré okrem iného 
riešia etické aspekty aplikácií umelej 
inteligencie v oblasti životného prostredia, 
zdravia a ochrany potravín; žiada, aby sa 
zlepšilo acquis v oblasti transparentnosti, 
vysledovateľnosti a ľudského dohľadu, 
ktoré boli označené za oblasti, v ktorých je 
potrebné ďalšie zlepšenie spätnej väzby od 
350 organizácií v súvislosti s 
usmerneniami; okrem toho nabáda na 
vytvorenie etického rámca Únie pre umelú 
inteligenciu v duchu otvorenosti voči práci 
iných medzinárodných partnerov, ktorí 
zdieľajú hodnoty Únie, najmä OSN a 
Rada Európy, ktorá disponuje Európskou 
etickou chartou na využívanie umelej 
inteligencie v súdnych systémoch, ako aj 
vlastným právnym výskumným 
strediskom, ad hoc spravodajským 
výborom pre umelú inteligenciu 
(CAHAI);

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 141
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. Podporuje názor, že sedem 
požiadaviek na umelú inteligenciu 
uvedených v etických usmerneniach pre 
umelú inteligenciu v rámci expertnej 
skupiny na vysokej úrovni pre umelú 
inteligenciu tvorí pevné základné prvky 
spoločného etického rámca Únie v oblasti 
umelej inteligencie, ktoré okrem iného 
riešia etické aspekty aplikácií umelej 
inteligencie v oblasti životného prostredia, 
zdravia a ochrany potravín; žiada, aby sa 
zlepšilo acquis v oblasti transparentnosti, 
vysledovateľnosti a ľudského dohľadu, 
ktoré boli označené za oblasti, v ktorých je 
potrebné ďalšie zlepšenie spätnej väzby od 
350 organizácií v súvislosti s 
usmerneniami; okrem toho nabáda na 
vytvorenie etického rámca Únie pre umelú 
inteligenciu v duchu otvorenosti voči práci 
iných medzinárodných partnerov, ktorí 
zdieľajú hodnoty Únie, napríklad voči 
rímskej výzve na etiku v oblasti umelej 
inteligencie od pápeža Františka;

7. Podporuje názor, že sedem 
požiadaviek na umelú inteligenciu 
uvedených v etických usmerneniach pre 
umelú inteligenciu v rámci expertnej 
skupiny na vysokej úrovni pre umelú 
inteligenciu tvorí pevné základné prvky 
spoločného etického rámca Únie v oblasti 
umelej inteligencie, s riadnym právnym 
ukotvením, ktoré okrem iného riešia etické 
aspekty aplikácií umelej inteligencie v 
oblasti životného prostredia, zdravia a 
ochrany potravín; žiada, aby sa zlepšilo 
acquis v oblasti transparentnosti, 
vysledovateľnosti a ľudského dohľadu, 
ktoré boli označené za oblasti, v ktorých je 
potrebné ďalšie zlepšenie spätnej väzby od 
350 organizácií v súvislosti s 
usmerneniami; okrem toho nabáda na 
vytvorenie etického rámca Únie pre umelú 
inteligenciu v duchu otvorenosti voči práci 
iných medzinárodných partnerov, ktorí 
zdieľajú hodnoty Únie, napríklad voči 
rímskej výzve na etiku v oblasti umelej 
inteligencie od pápeža Františka;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. žiada, aby sa zabezpečila 
transparentnosť, zodpovednosť, 
kontrolovateľnosť, predvídateľnosť a 
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spoľahlivosť, keďže občania, pacienti a 
používatelia by mali byť pri interakcii so 
systémom používajúcim umelú 
inteligenciu informovaní prostredníctvom 
jasných a zrozumiteľných vysvetlení o 
používaných údajoch, o fungovaní 
algoritmu, o jeho účele, o jeho výsledkoch 
a o jeho potenciálnych nebezpečenstvách; 
zdôrazňuje, že transparentnosť a 
zrozumiteľnosť sú nevyhnutné na 
zabezpečenie dôvery v tieto technológie; 
domnieva sa, že vysvetlenie by mala 
dopĺňať kontrolovateľnosť a 
vysledovateľnosť, keďže dodržiavanie 
týchto zásad je zárukou zodpovednosti; 
pripomína, že aplikácie umelej 
inteligencie môžu byť lepšie než ľudia v 
úzko vymedzených konkrétnych úlohách, 
ale zlyhávajú v celkovej analýze; požaduje 
ľudský dohľad, odbornú zodpovednosť a 
predvídateľnosť systému s možnosťou 
prevziať kontrolu namiesto systému 
umelej inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. podporuje odporúčanie expertnej 
skupiny na vysokej úrovni pre umelú 
inteligenciu zriadiť 720 odborných miest 
profesorov pre etiku umelej inteligencie, 
jedno na každej významnej európskej 
univerzite; domnieva sa, že odborníci 
vymenovaní na tieto pozície by tiež mohli 
posilniť prepojenie medzi vedou a 
občianskou spoločnosťou zvolávaním 
verejných diskusií, interpretovaním 
výskumu a ponukou interdisciplinárneho 
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príspevku novej generácii študentov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. domnieva sa, že každá fyzická 
alebo právnická osoba by mala mať 
možnosť požadovať nápravu rozhodnutia 
vydaného vysokorizikovou umelou 
inteligenciou, robotikou alebo súvisiacou 
technológiou na jej úkor, a že každé 
rozhodnutie prijaté umelou inteligenciou 
by malo podliehať prísnemu ľudskému 
overovaniu a riadnemu procesu; 
navrhuje, aby existovali ochranné prvky 
týkajúce sa používania vysokorizikovej 
umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich 
technológií v rámci rozhodnutí verejnej 
moci vrátane pravidelného posudzovania 
a možnej revízie regulačného rámca s 
cieľom držať krok s technologickým 
vývojom, stanovujúce záväzné usmernenia 
pre metodiku posudzovania súladu, ktoré 
majú dodržiavať vnútroštátne dozorné 
orgány, a vytvárajúce nezáväzné 
usmernenia zamerané na vývojárov, 
subjekty nasadzujúce danú technológiu a 
jej používateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 8
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje prínos umelej 
inteligencie pre prevenciu a kontrolu 
chorôb, čoho príkladom je predvídanie 
epidémie COVID-19 umelou inteligenciou 
skôr ako WHO; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby poskytla ECDC na jeho 
reformu, ktorú vyvolala kríza v súvislosti s 
COVID-19, právny rámec a zdroje 
umožňujúcimi nezávislé zhromažďovanie 
potrebných údajov vrátane, okrem iného, 
riešení v oblasti umelej inteligencie;

8. zdôrazňuje prínos umelej 
inteligencie pre prevenciu a kontrolu 
chorôb a pozorovanie zmeny klímy, najmä 
v prípade zoonóz, ako je Covid-19, 
v súvislosti s vývojom a kontamináciou 
zhoršenou odlesňovaním; zdôrazňuje, že 
vývoj a používanie technológií na 
monitorovanie umelej inteligencie 
s cieľom riešiť pandémiu Covid-19 
vyvolalo mnoho etických otázok 
týkajúcich sa práv používateľov; okrem 
toho poukazuje na to, že určité sledovacie 
aplikácie jednoznačne porušovali etické 
hodnoty Únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 146
Irena Joveva, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís 
Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje prínos umelej 
inteligencie pre prevenciu a kontrolu 
chorôb, čoho príkladom je predvídanie 
epidémie COVID-19 umelou inteligenciou 
skôr ako WHO; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby poskytla ECDC na jeho 
reformu, ktorú vyvolala kríza v súvislosti s 
COVID-19, právny rámec a zdroje 
umožňujúcimi nezávislé zhromažďovanie 
potrebných údajov vrátane, okrem iného, 
riešení v oblasti umelej inteligencie;

8. zdôrazňuje prínos umelej 
inteligencie pre prevenciu a kontrolu 
chorôb, čoho príkladom je predvídanie 
epidémie COVID-19 umelou inteligenciou 
skôr ako WHO; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby ECDC primerane vybavila 
zdrojmi, ktoré mu umožnia využívať 
riešenia v oblasti umelej inteligencie a 
nezávisle zhromažďovať potrebné údaje s 
cieľom riešiť problémy odhalené krízou 
spôsobenou ochorením COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Sara Cerdas
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Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje prínos umelej 
inteligencie pre prevenciu a kontrolu 
chorôb, čoho príkladom je predvídanie 
epidémie COVID-19 umelou inteligenciou 
skôr ako WHO; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby poskytla ECDC na jeho 
reformu, ktorú vyvolala kríza v súvislosti s 
COVID-19, právny rámec a zdroje 
umožňujúcimi nezávislé zhromažďovanie 
potrebných údajov vrátane, okrem iného, 
riešení v oblasti umelej inteligencie;

8. zdôrazňuje prínos umelej 
inteligencie pre lepšie zdravie, prevenciu a 
kontrolu chorôb, čoho príkladom je 
predvídanie hrozieb pre verejné zdravie 
umelou inteligenciou, pričom možno včas 
varovať orgány ako ECDC a WHO; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby poskytla 
ECDC na jeho reformu, ktorú vyvolala 
kríza v súvislosti s COVID-19, právny 
rámec a zdroje umožňujúcimi nezávislé 
zhromažďovanie potrebných údajov 
spoločne s členskými štátmi, a to okrem 
iného vrátane riešení v oblasti umelej 
inteligencie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 148
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje prínos umelej 
inteligencie pre prevenciu a kontrolu 
chorôb, čoho príkladom je predvídanie 
epidémie COVID-19 umelou inteligenciou 
skôr ako WHO; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby poskytla ECDC na jeho 
reformu, ktorú vyvolala kríza v súvislosti s 
COVID-19, právny rámec a zdroje 
umožňujúcimi nezávislé zhromažďovanie 
potrebných údajov vrátane, okrem iného, 
riešení v oblasti umelej inteligencie;

8. zdôrazňuje prínos umelej 
inteligencie pre prevenciu a kontrolu 
chorôb, čoho príkladom je predvídanie 
epidémie COVID-19 umelou inteligenciou 
skôr ako WHO; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby poskytla ECDC na jeho 
reformu, ktorú vyvolala kríza v súvislosti s 
COVID-19, právny rámec a zdroje 
umožňujúcimi nezávislé zhromažďovanie 
potrebných údajov a pri dodržiavaní 
ochrany údajov a súkromia vrátane, 
okrem iného, riešení v oblasti umelej 
inteligencie;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 149
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje prínos umelej 
inteligencie pre prevenciu a kontrolu 
chorôb, čoho príkladom je predvídanie 
epidémie COVID-19 umelou inteligenciou 
skôr ako WHO; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby poskytla ECDC na jeho 
reformu, ktorú vyvolala kríza v súvislosti s 
COVID-19, právny rámec a zdroje 
umožňujúcimi nezávislé zhromažďovanie 
potrebných údajov vrátane, okrem iného, 
riešení v oblasti umelej inteligencie;

8. zdôrazňuje prínos umelej 
inteligencie pre prevenciu, liečbu a 
kontrolu chorôb, čoho príkladom je 
predvídanie epidémie COVID-19 umelou 
inteligenciou skôr ako WHO; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby poskytla ECDC na 
jeho reformu, ktorú vyvolala kríza v 
súvislosti s COVID-19, ako aj agentúre 
EMA právny rámec a zdroje umožňujúcimi 
nezávislé zhromažďovanie potrebných 
údajov vrátane, okrem iného, riešení v 
oblasti umelej inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje prínos umelej 
inteligencie pre prevenciu a kontrolu 
chorôb, čoho príkladom je predvídanie 
epidémie COVID-19 umelou inteligenciou 
skôr ako WHO; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby poskytla ECDC na jeho 
reformu, ktorú vyvolala kríza v súvislosti s 
COVID-19, právny rámec a zdroje 
umožňujúcimi nezávislé zhromažďovanie 
potrebných údajov vrátane, okrem iného, 
riešení v oblasti umelej inteligencie;

8. zdôrazňuje prínos umelej 
inteligencie pre prevenciu a kontrolu 
chorôb, čoho príkladom je predvídanie 
epidémie COVID-19 umelou inteligenciou 
skôr ako WHO; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby poskytla ECDC na jeho 
reformu, ktorú vyvolala kríza v súvislosti s 
COVID-19, právny rámec a zdroje 
umožňujúcimi nezávislé zhromažďovanie 
potrebných anonymizovaných údajov 
vrátane, okrem iného, riešení v oblasti 
umelej inteligencie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 151
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že rozvoj aplikácií 
umelej inteligencie by mohol znížiť 
náklady a zvýšiť objem dostupných 
služieb, napr. zdravotníckych služieb, 
verejnej dopravy, poľnohospodárstva 2.0, 
a zvýšiť tak ich dostupnosť pre širšie 
spektrum spoločnosti; zdôrazňuje, že 
aplikácie umelej inteligencie môžu viesť 
aj k zvýšeniu nezamestnanosti, tlaku na 
systémy sociálnej starostlivosti, 
zvyšovaniu chudoby; v súlade s 
hodnotami zakotvenými v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii zdôrazňuje 
potrebu prispôsobiť transformáciu Únie v 
oblasti umelej inteligencie 
socioekonomickým kapacitám, 
primeranému sociálnemu krytiu, 
vzdelávaniu a vytváraniu alternatívnych 
pracovných miest; žiada, aby sa zvážilo 
zriadenie fondu Únie na prispôsobenie sa 
umelej inteligencii, s využitím skúseností s 
Európskym fondom na prispôsobenie sa 
globalizácii (EGF) alebo s aktuálne 
pripravovaným Fondom na spravodlivú 
transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva, aby spoločnosť neprepadla 
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ideológii, že každý spoločenský problém sa 
môže vyriešiť vďaka technológii (tzv. 
solutionism), a aby pri rozhodovaní a vo 
verejnej politike stále z časti zodpovedali 
ľudia; považuje za dôležité, aby sa 
v zdravotníctve využívali roboty na 
podporu práce lekárov a ošetrovateľov s 
cieľom zlepšovať skúsenosti ľudí v 
oblasti diagnostiky a starostlivosti, pričom 
sa nesmie zabúdať na to, že lekárska prax 
a starostlivosť o pacienta by sa nemala 
dehumanizovať;

Or. fr

Pozmeňujúci 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
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. poukazuje na to, že používanie 
technológií na sledovanie a vyhľadávanie 
kontaktov verejnými orgánmi počas krízy 
v súvislosti s chorobou COVID-19 a 
ďalších potenciálnych núdzových situácií 
v oblasti zdravia by mohlo byť v rozpore s 
ochranou údajov; v tejto súvislosti 
pripomína usmernenie Komisie týkajúce 
sa aplikácií podporujúcich boj proti 
pandémii COVID-19 v súvislosti s 
ochranou údajov a potrebu 
proporcionality, časového obmedzenia, 
zosúladenia s európskymi hodnotami a 
rešpektovania ľudskej dôstojnosti a 
základných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Sirpa Pietikäinen
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Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva na vytvorenie spoločných 
európskych databáz analyzovaných 
umelou inteligenciou v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, ktoré budú používať 
anonymizované lekárske údaje na účely 
rýchlejšej, skoršej a presnejšej 
diagnostiky, keďže umelá inteligencia a 
robotika prinášajú obrovské príležitosti a 
môžu okamžite spracúvať obrovské 
množstvo údajov; domnieva sa, že tieto 
systémy potrebujú dosť porovnateľných 
údajov, aby fungovali efektívne, a že 
zároveň musia byť v súlade so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov 
a musia chrániť osobné údaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. konštatuje, že vzhľadom na 
narastajúci vývoj aplikácií umelej 
inteligencie, ktoré si vyžadujú výpočtové, 
skladovacie a energetické zdroje, by sa 
počas celého ich životného cyklu mal 
zvažovať vplyv systémov umelej 
inteligencie na životné prostredie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. zdôrazňuje, že umelá inteligencia a 
robotika môžu priniesť veľké výhody pre 
naše životné prostredie, zdravie a 
bezpečnosť potravín, keďže 
dematerializácia hospodárstva spôsobuje 
menšiu závislosť Únie od surovín alebo 
od zvýšeného používania personalizovanej 
medicíny; zdôrazňuje však, že ich 
uhlíková stopa je stále vysoká; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala štúdiu o vplyve 
uhlíkovej stopy technológie umelej 
inteligencie a o pozitívnych a negatívnych 
vplyvoch prechodu na používanie 
technológie umelej inteligencie 
spotrebiteľmi; ďalej vyzýva Komisiu, aby 
zahrnula informácie o stopách do 
spoločného európskeho dátového 
priestoru pre inteligentné obehové 
aplikácie, s ktorým sa počíta v akčnom 
pláne EÚ pre obehové hospodárstvo, a 
aby sa týmito technológiami osobitne 
zaoberala v rámci kľúčového 
hodnotového reťazca IKT uvedeného 
plánu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. požaduje normalizovanú 
interoperabilitu aplikácií elektronického 
zdravotníctva na úrovni Únie a vytvorenie 
spoločného európskeho prístupu k 
údajom pre predpisy, diagnostiku a 
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lekárske správy, jednoducho prístupného 
pre všetkých občanov Únie a vo všetkých 
členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. požaduje vzdelávanie odborníkov v 
oblasti ochrany životného prostredia, 
zdravia a bezpečnosti potravín na použitie 
umelej inteligencie a zvyšovanie 
informovanosti o rizikách umelej 
inteligencie a etických výzvach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8c. domnieva sa, že umelá inteligencia 
a robotika môžu významne zlepšiť 
kontrolu zdravotníckych pomôcok a 
uľahčiť každodennú prácu 
zdravotníckych pracovníkov; domnieva 
sa, že pre kritické zdravotnícke pomôcky 
je potrebné zaviesť záložný systém na 
monitorovanie a zabezpečenie funkčnosti 
pomôcky v akejkoľvek možnej situácii 
interferencie a že je potrebné zohľadniť a 
zmierniť možné kybernetické hrozby 
týkajúce sa ovládania týchto zariadení; 
zdôrazňuje, že okrem hackerov a 
vonkajších hrozieb môžu kybernetické 
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hrozby vyplývať aj z ľudských omylov 
alebo systémových chýb a že je potrebné 
mať zavedené a prevádzkyschopné aj 
primerané náhradné systémy; ďalej sa 
domnieva, že by Únia mala vytvoriť 
podporný rozvojový plán umelej 
inteligencie s cieľom riešiť možné 
problémy týkajúce sa kontrol systému 
umelej inteligencie, ktoré spôsobujú 
chyby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Adam Jarubas

Návrh stanoviska
Odsek 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8c. zdôrazňuje, že verejný sektor by sa 
mal namiesto generovania samoúčelného 
využívania umelej inteligencie zamerať 
na riešenie sociálnych problémov; vyzýva 
na zlepšenie nariadení a usmernení Únie 
v oblasti verejného obstarávania vrátane 
zeleného verejného obstarávania EÚ, aby 
sa počas príslušných hodnotiacich 
postupov pre ponuky vo verejných 
súťažiach zohľadňovalo, či si daný 
problém vyžaduje aplikáciu systému 
umelej inteligencie, a aby bolo možné 
postupovať alternatívnym spôsobom 
realizácie v prípadoch, keď hodnotenie 
ukáže, že takéto riešenie nevyužívajúce 
umelú inteligenciu rieši sociálny problém 
lepšie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
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Odsek 8 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8d. považuje za dôležité zabezpečiť, 
aby sa pri navrhovaní systému umelej 
inteligencie alebo domény na nikoho 
nezabudlo, najmä v oblasti využívania 
spotrebiteľmi; zdôrazňuje, že systémy by 
mali byť zamerané na používateľov a že 
produkty a služby v oblasti umelej 
inteligencie by mali byť navrhnuté tak, 
aby ich mohli využívať všetci ľudia bez 
ohľadu na vek, rodovú identitu, 
schopnosti alebo vlastnosti, a že systémy 
umelej inteligencie by nemali mať 
univerzálny prístup a mali by 
zohľadňovať zásady dizajnu pre všetkých 
zamerané na čo najširšiu škálu 
používateľov v súlade s príslušnými 
normami v oblasti prístupnosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. požaduje, aby sa zabezpečilo 
dostatočné financovanie transformácie 
Únie v oblasti umelej inteligencie; 
podporuje ambície stanovené v bielej knihe 
Komisie s cieľom prilákať v nasledujúcich 
10 rokoch v Únii verejné a súkromné 
investície v oblasti umelej inteligencie vo 
výške 200 miliárd EUR; víta pozornosť, 
ktorá sa venuje deficitom ekosystémov v 
oblasti umelej inteligencie v menej 
rozvinutých regiónoch a potrebám MSP a 
startupov; vyzýva Komisiu, aby uľahčila 
geograficky vyvážený prístup ku všetkým 
finančným prostriedkom v oblasti umelej 
inteligencie, a to aj pre MSP a startupy; 

9. požaduje, aby sa zabezpečilo 
dostatočné financovanie transformácie 
Únie v oblasti umelej inteligencie; 
podporuje ambície stanovené v bielej knihe 
Komisie s cieľom prilákať v nasledujúcich 
10 rokoch v Únii verejné a súkromné 
investície v oblasti umelej inteligencie vo 
výške 200 miliárd EUR; víta pozornosť, 
ktorá sa venuje deficitom ekosystémov v 
oblasti umelej inteligencie v menej 
rozvinutých regiónoch a potrebám MSP a 
startupov; vyzýva Komisiu, aby uľahčila 
geograficky vyvážený prístup ku všetkým 
finančným prostriedkom v oblasti umelej 
inteligencie, a to aj pre MSP a startupy;
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zdôrazňuje, že nové ciele Únie nesmú 
obmedzovať angažovanosť Únie v jej 
dlhodobých prioritách, ako sú SPP alebo 
politika súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci 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
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. požaduje, aby sa zabezpečilo 
dostatočné financovanie transformácie 
Únie v oblasti umelej inteligencie; 
podporuje ambície stanovené v bielej knihe 
Komisie s cieľom prilákať v nasledujúcich 
10 rokoch v Únii verejné a súkromné 
investície v oblasti umelej inteligencie vo 
výške 200 miliárd EUR; víta pozornosť, 
ktorá sa venuje deficitom ekosystémov v 
oblasti umelej inteligencie v menej 
rozvinutých regiónoch a potrebám MSP a 
startupov; vyzýva Komisiu, aby uľahčila 
geograficky vyvážený prístup ku všetkým 
finančným prostriedkom v oblasti umelej 
inteligencie, a to aj pre MSP a startupy; 
zdôrazňuje, že nové ciele Únie nesmú 
obmedzovať angažovanosť Únie v jej 
dlhodobých prioritách, ako sú SPP alebo 
politika súdržnosti.

9. požaduje, aby sa zabezpečilo 
dostatočné financovanie transformácie 
Únie v oblasti umelej inteligencie; 
podporuje ambície stanovené v bielej knihe 
Komisie s cieľom prilákať v nasledujúcich 
10 rokoch v Únii verejné a súkromné 
investície v oblasti umelej inteligencie vo 
výške 200 miliárd EUR; víta pozornosť, 
ktorá sa venuje deficitom ekosystémov v 
oblasti umelej inteligencie v menej 
rozvinutých regiónoch a potrebám MSP a 
startupov; vyzýva Komisiu, aby určila 
verejnú infraštruktúru a podporovala 
prioritné riešenie financovania umelej 
inteligencie v oblasti zmierňovania zmeny 
klímy a adaptácie na ňu, obnoviteľných 
zdrojov energie a zdravia; zdôrazňuje, že 
nové ciele Únie nesmú obmedzovať 
angažovanosť Únie v jej stálych prioritách, 
ako sú SPP, politika súdržnosti, zelená 
dohoda a plán obnovy po pandémii 
COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Manuel Bompard
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Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
rozvoj digitálneho poľnohospodárstva 
podporovaný Európskou komisiou v 
rámci reformy SPP posilňuje moc 
priemyselného poľnohospodárskeho 
systému, ktorý je osobitne škodlivý pre 
životné prostredie a biodiverzitu; žiada, 
aby sa digitálne technológie využívali pri 
vývoji európskeho modelu 
poľnohospodárstva založeného na 
agroekológii; žiada, aby sa podporovali 
platformy s otvoreným zdrojom, ktoré 
riadia priamo poľnohospodári, na 
ktorých sa organizuje vzájomná pomoc a 
zdieľajú vhodné postupy medzi 
poľnohospodármi a ktoré priamo spájajú 
výrobcov a spotrebiteľov potravín v rámci 
krátkych reťazcov; trvá na tom, aby si 
poľnohospodári zachovali vlastníctvo a 
kontrolu nad údajmi získanými vo svojich 
poľnohospodárskych podnikoch, a to aj 
po tom, ako boli agregované;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 165
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že pri vývoji umelej 
inteligencie a súvisiacich technológií 
vyvstáva otázka ukladania údajov a 
vytvoreného znečistenia; pripomína totiž 
vysoké energetické náklady na ukladanie 
údajov v dátových strediskách, ktoré 
samotné predstavujú 4 % celosvetovej 
spotreby elektrickej energie; v tejto 
súvislosti žiada, aby EÚ súčasne s 
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iniciatívami zavedenými GAFAM zvážila 
aj vytvorenie európskych „stredísk 
zelených údajov“, ktoré by EÚ umožnili 
zabezpečiť jej nezávislosť pri získavaní 
a správe údajov pri súčasnom zabezpečení 
etického a udržateľného charakteru tohto 
ukladania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 166
Cristian-Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva na zabezpečenie 
jednoznačnejšej právnej pôsobnosti a 
dostatočného financovania pre agentúru 
EMA a príslušné vnútroštátne orgány 
pôsobiace v oblasti liekov, a to na podporu 
inovácií a aspektov verejného zdravia 
súvisiacich s umelou inteligenciou počas 
životného cyklu liekov, najmä na 
zhromažďovanie a analýzu skutočných 
údajov týkajúcich sa zdravia, ktoré môžu 
vytvoriť ďalšie dôkazy o liekoch na 
podporu výskumu a vývoja a 
optimalizáciu bezpečného a účinného 
používania existujúcich liekov v záujme 
pacientov a európskych systémov 
zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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9b. okrem toho pripomína, že „dátové 
strediská“, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj 
vhodnej umelej inteligencie, sú známe 
tým, že sú zdrojom veľkého úniku tepla, 
v dôsledku čoho majú ekologický vplyv; 
navrhuje, aby sa v rámci etických úvah o 
rozvoji umelej inteligencie poukázalo na 
myšlienku etickej charty pre podniky s 
cieľom vytvoriť obehové hospodárstvo v 
oblasti opätovného využitia tepla, ktoré 
tieto dátové strediská vytvárajú;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 168
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
dočasný zákaz odkupovania európskych 
spoločností v oblasti umelej inteligencie a 
robotiky, ktoré sú v súčasnosti 
podhodnotené alebo majú obchodné 
problémy v dôsledku krízy spôsobenej 
koronavírusom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 169
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9c. pripomína, že etický rámec umelej 
inteligencie by sa nemal obmedzovať len 
na otázku údajov a ich využívania, ale aj 
na podmienky súvisiace s výrobou 
technológií v oblasti umelej inteligencie; v 
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tejto súvislosti pripomína, že potrebné 
suroviny, ako aj výrobné reťazce sa 
väčšinou nachádzajú v tretích krajinách, 
v ktorých pracovné podmienky 
a podmienky zaobchádzania nespĺňajú 
etické normy, ktoré Európska únia 
očakáva;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 170
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9c. podporuje Komisiu pri zostavovaní 
zoznamu aktív a spoločností v 
„kritických“ oblastiach, ako sú zdravie, 
lekársky výskum, biotechnológie, digitálne 
odvetvie, umelá inteligencia, robotika a 
nevyhnutná infraštruktúra pre naše 
bezpečnosť a verejný poriadok; žiada, aby 
sa stanovila hranica s cieľom zabrániť 
tomu, aby zahraničné spoločnosti 
nadobúdali väčšinový podiel v kritických 
oblastiach;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 171
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 9 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9d. uvedomuje si hlavnú úlohu, ktorú 
môžu umelá inteligencia a digitálne 
technológie zohrávať, pokiaľ ide o 
zdravie ľudí; v tejto súvislosti víta hlavný 
vývoj povolený v oblasti genomiky, 
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rádiológie (najmä pri odhaľovaní 
rakoviny), dermatológie alebo 
oftalmológie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 172
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 9 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9e. uznáva výhody spojené s 
monitorovaním zdravia pomocou mobilnej 
aplikácie, najmä pre jednotlivé patológie, 
ako je závislosť, nespavosť, depresia, 
alebo patológie, ktoré si vyžadujú 
intenzívnejšiu starostlivosť, ako sú 
epilepsia, Parkinsonova choroba alebo 
skleróza multiplex;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 173
Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 9 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9f. pripomína však súčasné limity 
umelej inteligencie, ktoré, hoci sa 
neustále vyvíjajú, nemôžu nahradiť 
odborné znalosti lekára a ľudský kontakt; 
pripomína, že vo fáze našich znalostí o 
programovaní umelej inteligencie je za ňu 
aj naďalej zodpovedný jednotlivec, ktorý 
programuje algoritmus alebo vkladá svoje 
informácie do aplikácie; vyzýva Európsku 
komisiu, aby do tohto rámca etických 
aspektov umelej inteligencie, robotiky a 
súvisiacich technológií zahrnula základnú 
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zásadu, podľa ktorej je umelá inteligencia 
naďalej len nástrojom pre odborníkov a 
občanov, čo je zásada, ktorú by jej právne 
postavenie malo jasne odrážať;

Or. fr


